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CAPÍTULO 1 

A GESTÃO DE PESSOAS EM UM 

AMBIENTE DINÂMICO E 

COMPETITIVO 

INTRODUÇÃO 

A ARH é uma das áreas mais afetadas pelas recentes mudanças que estão 
acontecendo no mundo moderno. As empresas perceberam que as pessoas 
constituem o elemento do seu sistema nervoso que introduz a inteligência nos 
negócios e a racionalidade nas decisões. Tratar as pessoas como recursos 
organizacionais é um desperdício de talentos e de massa encefálica produtiva. 

 
Assim, hoje, fala-se em Gestão de Pessoas e não mais em recursos 

humanos, para proporcionar essa nova visão das pessoas (não mais como meros 
funcionários remunerados em função do tempo disponibilizado para a 
organização), mas como parceiros e colaboradores do negócio da empresa. 

 
 

AS MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO 

O século XX trouxe grandes mudanças e transformações que influenciaram 
poderosamente as organizações, sua administração e seu comportamento. E, sem 
dúvida alguma, essas mudanças marcaram a maneira de administrar as pessoas. 
Dessa forma, podemos visualizar ao longo do século XX, três eras organizacionais 
distintas: a Era Industrial Clássica, a Era Industrial Neoclássica e a Era da 
Informação, cada uma com suas filosofias e práticas de lidar com as pessoas. 

 

ERA DA INDUSTRIALIZAÇÃO CLÁSSICA 

É o período logo após a Revolução Industrial (Iniciada na Grã-Bretanha em 
meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX) e que se 
estendeu até meados de 1950 envolvendo a primeira metade do século XX. O 
fenômeno da industrialização estendeu-se mundialmente, surgindo assim os 
países desenvolvidos ou industrializados. permitia que as organizações se 
introvertessem e se preocupassem com os seus problemas internos de produção. 

A eficiência era a preocupação básica e para alcançá-la eram necessárias 
medidas de padronização e simplificação, bem como especialização de mão-de-
obra para permitir escalas de produção maiores e a custos menores. 

O modelo organizacional baseava-se em um desenho mecanístico típico da 
lógica do sistema fechado. 
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Dentro dessa concepção, a administração das pessoas recebia a 
denominação de Relações Industriais. Os departamentos de relações industriais 
(DRI) atuavam como órgãos intermediários e conciliadores entre a organização e 
as pessoas (o capital e o trabalho), no sentido de aparar as arestas dos conflitos 
trabalhistas, como se ambas as partes fossem estanques e separadas. Os cargos 
eram desenhados de maneira fixa e definitiva para obter a máxima eficiência do 
trabalho, e os empregados deveriam ajustar-se a eles. Tudo para servir à 
tecnologia e à organização. As pessoas eram consideradas recursos de produção, 
juntamente com outros recursos organizacionais como máquinas, equipamentos e 
capital, na conjunção típica dos três fatores tradicionais de produção: natureza,  
capital e trabalho. 

 

                              ERA INDUSTRIAL CLÁSSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    DESENHO MECANICISTA 
 Muitos níveis hierárquicos e coordenação centralizada 
 Departamentalização funcional para assegurar a especialização 
 Padrões rígidos de comunicação e cargos definitivos e limitados 
 Pequena capacidade de processamento da informação 
 Cargos individuais especializados com tarefas simples e repetitivas 
 Ênfase na eficiência da produção, no método e na rotina 
 Adequado para ambiente estável e imutável e tecnologia fixa e 

permanente 
 Nenhuma capacidade para mudança e inovação 

 

ERA DA INDUSTRIALIZAÇÃO NEOCLÁSSICA 

É o período que se estende entre as décadas de 1950 a 1990. Teve seu 
início logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo começou a mudar 
mais rápida e intensamente. As transações comerciais passaram da amplitude 
local para regional, e de regional para internacional, tornando-se cada vez mais 
intensas e menos previsíveis, acentuando a competição entre as empresas. A 
Teoria Clássica foi substituída pela Teoria Neoclássica da Administração e o 
Modelo Burocrático foi redimensionado pela Teoria Estruturalista. A Teoria das 
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relações Humanas foi substituída pela Teoria Comportamental. Ao longo do 
período surge a Teoria dos Sistemas e no seu final, a Teoria da Contingência. A 
visão sistema e multidisciplinar e o relativismo tomam conta da teoria 
administrativa.  

O velho modelo burocrático e funcional, centralizador e piramidal utilizado 
para formatar as estruturas organizacionais, tornou-se rígido e vagaroso demais 
para acompanhar as mudanças e transformações do ambiente. As organizações 
tentaram novos modelos estruturais para incentivar a inovação e o ajustamento às 
mutáveis condições externas. A estrutura matricial, uma espécie de quebra-galhos 
para reconfigurar a velha e tradicional organização funcional, foi a resposta das 
organizações. A abordagem matricial visava a conjugar a departamentalização 
funcional com um esquema lateral de estrutura por produtos/serviços, a fim de 
proporcionar características adicionais de inovação e dinamismo e alcançar maior 
competitividade. 

A organização matricial promoveu uma melhoria na arquitetura 
organizacional das grandes organizações, mas não o suficiente, pois não 
conseguia remover a rigidez da velha estrutura funcional e burocrática anterior. 
Como vantagem, posteriormente, esse sistema promoveu a fragmentação e 
decomposição das grandes organizações em unidades estratégicas de negócios 
para torná-las mais bem administradas, mais ágeis e mais próximas do mercado e 
do cliente. 

 

                       ERA INSDUSTRIAL NEOCLÁSSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                DESENHO MATRICIAL 
 Desenho híbrido: estrutura funcional acoplada à estrutura de P/S 
 Coordenação descentralizada sob dupla subordinação: autoridade 

funcional e autoridade de projeto (produto/serviço) 
 Padrões duplos de interação em cargos mutáveis e inovadores 
 Aumento da capacidade de processamento da informação 
 Cargos adequados para tarefas mais complexas e inovadoras 
 Ideal para ambiente instável e mutável e tecnologia mutável 
 Razoável capacidade para mudança e inovação 

ERA DA INFORMAÇÃO 

É o período que começou no início da década de 1990. É a época em que 
estamos vivendo atualmente. A principal característica que estamos vivendo nessa 
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época são as mudanças, que se tornaram rápidas, imprevistas, turbulentas e 
inesperadas. A tecnologia da informação (integrando a televisão, o telefone e o 
computador), trouxe desdobramentos imprevisíveis e transformou o mundo em 
uma verdadeira aldeia global. Um impacto comparável ao da Revolução Industrial 
em sua época.  

A informação passou a cruzar o planeta em um milésimo de segundos. A 
tecnologia da informação forneceu as condições básicas para o surgimento da 
globalização da economia: a economia internacional transformou-se em economia 
mundial e global. A competitividade tornou-se intensa e complexa entre as 
organizações. O volátil mercado de capitais passou a migrar de um continente 
para outro em segundos à procura de novas oportunidades de investimentos, 
ainda que transitórias. Em uma época em que todos dispõem da informação em 
tempo real, são mais bem-sucedidas as organizações capazes de tomar a 
informação e transformá-la rapidamente em uma oportunidade de novo produto ou 
serviço, antes que outras o façam. 

O capital financeiro (dinheiro), deixou de ser o recurso mais importante 
cedendo lugar para o conhecimento, ou seja, em como usá-lo e aplicá-lo de 
maneira rentável. Nessas circunstâncias, os fatores tradicionais de produção 
(terra, mão-de-obra e capital) produzem retornos cada vez menores em uma 
escala de rendimentos decrescentes. É a vez do conhecimento, do capital humano 
e do capital intelectual. O conhecimento torna-se básico, e o maior desafio passa a 
ser a produtividade do conhecimento. Tornar o conhecimento útil e produtivo 
tornou-se a maior responsabilidade gerencial. 

Na Era da informação, o emprego passou a migrar do setor industrial para o 
setor de serviços, o trabalho manual substituído pelo trabalho mental, indicando o 
caminho para uma era da pós-industrialização baseada no conhecimento e no 
setor terciário. 

 

                             ERA DA INFORMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   DESENHO ORGÂNICO 
 Ênfase em equipes autônomas e não mais em órgãos ou 

departamentos 
 Elevada interdependência entre as redes internas de equipes 
 Organização ágil, maleável, fluida, simples e inovadora 
 Intensa interação através de cargos autodefinidos e mutáveis 
 Cargos flexíveis e adequados a tarefas complexas e variadas 
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 Capacidade expandida de processamento da informação 
 Ênfase na mudança, na criatividade e na inovação 
 Ideal para ambiente mutável e dinâmico e tecnologia de ponta 

AS MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES NA FUNÇÃO DE RH 

As três eras ao longo do século XX (Industrialização Clássica e Neoclássica 
e a era da Informação), trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com as 
pessoas dentro das organizações. Ao longo das três eras, a área de ARH passou 
por três etapas distintas: Relações Industriais, Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoas. Cada abordagem está ajustada aos padrões da sua época, à 
mentalidade predominante e às necessidades das organizações. 

PESSOAL/ RELAÇÕES INDUSTRIAIS 

Na Industrialização Clássica surgem os antigos departamentos de pessoal 
e, posteriormente, os departamentos de relações industriais. Os departamentos de 
pessoal eram órgãos destinados a fazer cumprir as exigências legais a respeito do 
empregado: admissão através de contrato individual, anotação em carteira de 
trabalho, contagem das horas trabalhadas para efeito de pagamento, aplicação de 
advertências e medidas disciplinares pelo não-cumprimento do contrato, contagem 
de férias etc. 

Mais adiante, os departamentos de relações industriais assumem o mesmo 
papel acrescentando outras tarefas como o relacionamento da organização com os 
sindicatos e a coordenação interna com os demais departamentos para enfrentar 
problemas sindicais de conteúdo reivindicatório. Os departamentos de relações 
industriais se restringem a atividades operacionais e burocráticas, recebendo 
instruções da cúpula sobre como proceder. As pessoas são consideradas 
apêndice das máquinas e meras fornecedoras de esforço físico e muscular, 
predominando o conceito de mão-de-obra.  

RECURSOS HUMANOS 

Na Industrialização Neoclássica, surgem os departamentos de recursos 
humanos que substituem os antigos departamentos relações industriais. Além das 
tarefas operacionais e burocráticas, os chamados DRH desenvolvem funções 
operacionais e táticas, como órgãos prestadores de serviços especializados. 
Cuidam do recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, remuneração, higiene e 
segurança do trabalho e de relações trabalhistas e sindicais, com variadas doses 
de centralização e monopólio dessas atividades.  

GESTÃO DE PESSOAS 

Na era da Informação, surgem as equipes de gestão com pessoas, que 
substituem os departamentos de recursos humanos e de gestão de pessoas. As 
tarefas operacionais e burocráticas são transferidas para terceiros através da 
terceirização, enquanto as atividades táticas são delegadas aos gerentes de linha  
m toda a organização, os quais passam a ser os gestores de pessoas. As equipes 
de RH proporcionam consultoria interna, para que a área possa assumir atividades 
estratégicas de orientação global, visando ao futuro e ao destino da organização e 



9 

 

seus membros. As pessoas (de agentes passivos que são administrados) passam 
a constituir agentes ativos e inteligentes que ajudam a administrar os demais 

recursos organizacionais. A virada é fenomenal. As pessoas passam a ser 
consideradas como parceiros da organização que tomam decisões a respeito de 
suas atividades, cumprem metas e alcançam resultados previamente negociados e 
que servem o cliente no sentido de satisfazer suas necessidades e expectativas. 
Na era da Informação, lidar com as pessoas deixou de ser um problema e passou 
a ser a solução para as organizações. Deixou de ser um desafio e passou a ser a 
vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas.  

 

Mas o que está acontecendo com a ARH?  

Na verdade, a ARH está se ajustando rapidamente aos novos tempos. 
Como? De uma maneira ampla e irreversível. Ela está deixando de ser ARH para 
se transformar em Gestão de Pessoas. De uma área fechada, hermética e 
centralizadora que a caracterizava no passado, a moderna ARH está se tornando 
uma área aberta, amigável, compartilhadora, transparente e descentralizadora. 

 

OS DESAFIOS DO TERCEIRO MILÊNIO 

O terceiro milênio aponta para mudanças cada vez mais velozes e intensas 
no ambiente, nas organizações e nas pessoas. O mundo moderno se caracteriza 
por tendências que envolvem: globalização, tecnologia, informação, conhecimento, 
serviços, ênfase no cliente, qualidade, produtividade, competitividade. Todas essas 
tendências estão afetando e continuarão a afetar a maneira pela qual as 
organizações utilizam as pessoas. Todas essas fortes tendências influenciam 
poderosamente as organizações e o seu estio de administrar com as pessoas. O 
mundo dos negócios ficou completamente diferente, exigente, dinâmico, mutável e 
incerto e as pessoas sentem o impacto dessas influências e necessitam de um 
apoio e suporte por parte dos seus líderes e gerentes. E eles requerem, por seu 
lado, o apoio e suporte da ARH. 

 

OS NOVOS PAPÉIS DA GESTÃO DE PESSOAS 

Com todas essas mudanças e transformações no mundo todo, a área de 
RH está passando por profundas mudanças. Na verdade, os papéis hoje 
assumidos pelos profissionais de RH são múltiplos: eles devem desempenhar 
papéis operacionais e ao mesmo tempo estratégicos. Precisam ser política e 
parceiros simultaneamente. Em outros termos, para que a área de RH possa 
adicionar valor à organização, servir aos seus objetivos e criar vantagens 
competitivas ela precisa desempenhar papéis cada vez mais múltiplos e 
complexos. 
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OS QUATRO PAPÉIS PRINCIPAIS DE RH SÃO:  

1. Administração de estratégias de recursos humanos. Como RH pode 
ajudar a impulsionar a estratégia organizacional. 

2. Administração da infra-estrutura da empresa. Como RH pode oferecer 
uma base de serviços à organização para ajudá-la a ser eficiente e 
eficaz. 

3. Administração da contribuição dos funcionários. Como RH pode ajudar 
no envolvimento e comprometimento dos funcionários, transformando-
os em agentes empreendedores, parceiros e fornecedores para a 
organização.  

4. Administração da transformação e da mudança. Como RH pode ajudar 
na criação de uma organização criativa, renovadora e inovadora. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE TALENTOS HUMANOS E DO CAPITAL INTELECTUAL 

Na Era da Informação, as mudanças que ocorrem nas empresas não são 
somente estruturais. São, acima de tudo, mudanças culturais e comportamentais 
transformando o papel das pessoas que delas participam. Essas mudanças não 
podem passar desapercebidas pela ARH, aliás, elas  também estão ocorrendo 
nela e provocando uma profunda transformação nas características da área. 

Torna-se fundamental que a ARH assuma uma nova estrutura e desenvolva 
novas posturas, a fim de dinamizar intensamente as suas potencialidades e 
contribuir para o sucesso da empresa. Dentro desse novo contexto estrutural e 
cultural, os gerentes de linha passam a assumir novas responsabilidades e, para 
cumpri-las, devem aprender novas habilidades conceituais e técnicas. Ao lado 
delas, os gerentes de linha precisam desenvolver também habilidades humanas 
para lidar com suas equipes de trabalho. Não se trata de mudar apenas o órgão de 
ARH, mas principalmente o papel dos gerentes de linha para que o processo de 
descentralização e delegação possa ser bem-sucedido. 

 

TALENTO HUMANO 

Gerir talento humano está se tornando indispensável para o sucesso das 
organizações. Ter pessoas não significa necessariamente ter talentos. E qual é a 
diferença entre pessoas e talentos? Um talento é sempre um tipo especial de 
pessoa. E, nem sempre toda pessoa é um talento. Para ter talento a pessoa 
precisa possuir algum diferencial que a valorize. Hoje, o talento envolve três 
aspectos: 

1. Conhecimento: É o saber. Constitui o resultado de aprender a 

aprender, aprender continuamente e aumentar continuamente o 
conhecimento. 

2. Habilidade: É o saber fazer. Significa utilizar e aplicar o conhecimento, 

seja para resolver problemas ou situações ou criar e inovar. 
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3. Atitude: É o saber fazer acontecer. A competência permite alcançar e 

superar metas e resultados, agregar valor, obter excelência e abastecer 
o espírito empreendedor. 

 
Hoje, é preciso saber atrair, aplicar, desenvolver, recompensar, reter e 

monitorar esse ativo precioso para as organizações.  

E quem deve fazê-lo?  

Esse é um desafio para toda a organização e não apenas para a área de 
RH. 

CAPITAL HUMANO 

O conceito de talento humano conduz necessariamente ao conceito de 
capital humano, o patrimônio inestimável que uma organização pode reunir para 
alcançar competitividade e sucesso. O capital humano é composto de dois 
aspectos principais:  

1. Talentos: Dotados de conhecimentos, habilidades e competências que 

são constantemente reforçados, atualizados e recompensados. 
Contudo, não se pode abordar o talento isoladamente como um sistema 
fechado. Sozinho ele não vai longe, pois precisa existir e coexistir 
dentro de um contexto que lhe permita liberdade, autonomia e 
retaguarda para poder se expandir. 

 

2. Contexto: É o ambiente interno adequado para que os talentos 

floresçam e cresçam. Sem esse contexto, os talentos murcham ou 
fenecem. O Contexto é determinado por aspectos como:  



 Desenho organizacional flexível, com uma divisão do trabalho que 

coordene as pessoas e o fluxo dos processos e das atividades de 
maneira integrada.  

 

 Cultura organizacional democrática e participativa que inspire 

confiança, comprometimento, satisfação, espírito de equipe e 
solidariedade.  

 

 Estilo de gestão baseado na liderança renovadora e no coaching 

(treinamento), com descentralização do poder, delegação e 
empowerment (autorização).  

Dessa forma, não basta ter talentos para possuir capital humano, é preciso 
ter talentos colocados em um contexto. Se o contexto é favorável e incentivador, 
os talentos podem se desenvolver e crescer. Se o contexto não for adequado, os 
talentos fogem ou ficam amarrados. A conjunção de ambos (continente e 
conteúdo) proporciona o conceito de capital humano. E o conceito de capital 
humano conduz ao conceito de capital intelectual.  
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CAPITAL INTELECTUAL 

 
É um dos conceitos mais discutidos recentemente. Ao contrário do capital 

financeiro (que é basicamente quantitativo, numérico e baseado em ativos 
tangíveis e contábeis), o capital intelectual é invisível e intangível. Daí a dificuldade 
de geri-lo de forma adequada. O capital intelectual é composto por capital interno, 
capital externo e capital humano. 
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CAPÍTULO 2 

INTRODUÇÃO À MODERNA GESTÃO DE 

PESSOAS 

Para mobilizar e utilizar plenamente as pessoas em suas atividades, as 
organizações estão mudando os seus conceitos e alterando as suas práticas 
gerenciais. Em vez de investirem diretamente nos produtos e serviços, elas estão 
investindo nas pessoas que entendem deles e que sabem como criá-los, 
desenvolvê-los, produzi-los e melhorá-los. Em vez de investirem diretamente nos 
clientes, eles estão investindo nas pessoas que os atendem e os servem e que 
sabem como satisfazê-los e encantá-los. Com isso, as pessoas passam a 
constituir o elemento básico do sucesso da empresa. 

Fala-se hoje em estratégia de recursos humanos para expressar a 
utilização deliberada das pessoas para ajudar a ganhar ou manter uma vantagem 
auto-sustentada da organização em relação aos concorrentes que disputam o 
mercado. A estratégia constitui o plano global ou a abordagem geral que a 
organização adota, para assegurar que as pessoas possam cumprir 
adequadamente a missão organizacional.  

 

O CONTEXTO DA GESTÃO DE PESSOAS 

O contexto da gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações. 
As pessoas passam parte de sua vida trabalhando na organização e a organização 
depende dessas pessoas para funcionar e alcançar o sucesso. De um lado, o 
trabalho toma considerável tempo da vida e dos esforços das pessoas, que 
dependem dele para garantir sua subsistência e sucesso pessoal. Crescer na vida 
e ser bem-sucedido, quase sempre significa crescer dentro da organização. 

De outro lado, as organizações dependem completamente das pessoaspara 
operar, produzir seus bens e serviços, atender seus clientes, competir nos 
mercados e atingir seus objetivos globais e estratégicos. Com toda certeza as 
organizações jamais existiriam sem as pessoas que lhes dão vida, dinâmica, 
energia, inteligência, criatividade e racionalidade. Há uma relação de mútua 
dependência na qual há benefícios recíprocos. 

 

QUAIS SÃO AS ORGANIZAÇÕES? 

As organizações podem ser indústrias, comércio, bancos financeiros, 
hospitais, universidades, lojas, prestadoras de serviços etc. Podem ser grandes, 
médias e pequenas quanto ao seu tamanho. Podem ser públicas ou privadas 
quanto à sua propriedade. Quase tudo de que a sociedade necessita é produzido 
pelas organizações. Vivemos em uma sociedade de organizações, pois nascemos 
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nelas, aprendemos nelas, servimo-nos delas, trabalhamos nelas e passamos a 
maior parte de nossas vidas dentro delas. 

 

TERMOS QUE DEFINEM AS PESSOAS NA ORGANIZAÇÃO. 

 
Dentro do contexto visto, é difícil separar o comportamento das pessoas e o 

das organizações. As organizações funcionam por meio das pessoas, que dela 
fazem parte e que decidem e agem em seu nome. Vários termos são utilizados 
para definir as pessoas que trabalham nas organizações. Elas são chamadas de 
funcionários, empregados, pessoal, trabalhadores, operários quando as 
organizações as tratam como tal. Ou podem ser chamadas de recursos humanos, 
colaboradores, associados, se as organizações as tratam dessa maneira. Ou ainda 
talento humano, capital humano, capital intelectual se as pessoas têm um valor 
maior para a organização. Muitas organizações classificam seus funcionários em 
mensalistas e horistas para separar o pessoal que trabalha nos escritórios e nas 
fábricas respectivamente. 

 

O CONCEITO DE GESTÃO DE PESSOAS 

Gestão de Pessoas é uma área sensível à mentalidade que predomina nas 
organizações. Ela depende de vários aspectos, como a cultura que existe em cada 
organização, da estrutura organizacional adotada, das características do contexto 
ambiental, do negócio da organização, da tecnologia utilizada, dos processos 
internos e de uma infinidade de outras variáveis importantes.  

 

AS PESSOAS COMO PARCEIRAS DA ORGANIZAÇÃO 

Atualmente as organizações estão ampliando sua visão e atuação 
estratégica. Todo o processo produtivo somente se realiza com a participação 
paralela de diversos parceiros, sendo que cada um contribui com algum recurso. 
Os fornecedores contribuem com matérias-primas, insumos básicos, serviços e 
tecnologias e esperam lucros e novos negócios; os acionistas e investidores 
contribuem com capital e investimentos que permitem o aporte financeiro para a 
aquisição de recursos e esperam lucros e dividendos, valor agregado. Os 
empregados contribuem com seus conhecimentos, capacidades e habilidades, 
proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização e esperam 
salários, benefícios, retribuições e satisfações. Os clientes e consumidores 
contribuem para a organização, adquirindo seus bens ou serviços colocados no 
mercado e esperam qualidade, preço, satisfação, valor agregado. 

Cada parceiro está disposto a continuar investindo seus recursos na 
medida em que obtém retornos e resultados satisfatórios de seus investimentos. 
Todos esses parceiros, atualmente, são indispensáveis para o sucesso da 
empresa. No entanto, o parceiro que consideram mais íntimo da organização é o 
empregado, pois é aquele que está dentro dela, que lhe dá vida e dinamismo e 
que faz as coisas acontecerem.  
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PESSOAS COMO RECURSOS OU COMO PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO? 

Dentro do que foi exposto, a questão é escolher como tratar as pessoas. 
Escolher entre tratar as pessoas como recursos organizacionais ou como parceiras 
da organização. Os empregados podem ser tratados como recursos produtivos da 
organização: os chamados recursos humanos. Como recursos (as pessoas), eles 
precisam ser administrados, o que envolve planejamento, organização, direção e 
controle de suas atividades, já que são considerados sujeitos passivos da ação 
organizacional. Daí a necessidade de administrar os recursos humanos para obter 
deles o máximo rendimento possível. Nesse sentido, as pessoas constituem parte 
do patrimônio físico na contabilidade organizacional. 

As pessoas devem ser visualizadas como parceiras das organizações. 
Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências e, 
sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência que 
proporciona decisões racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos 
globais. 

Dessa forma, as pessoas constituem parte integrante do capital intelectual 
da organização. As organizações bem-sucedidas se deram conta disso e tratam 
seus funcionários como parceiros do negócio e fornecedores de competências e 
não mais como simples empregados contratados.  

 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA MODERNA GESTÃO DE PESSOAS 

A Gestão de Pessoas se baseia em três aspectos fundamentais: 

As pessoas como seres humanos. Dotados de personalidade própria e 

diferentes entre si, como uma história pessoal particular e diferenciada, 
possuidores de conhecimentos, habilidades e competências indispensáveis 
à adequada gestão dos recursos organizacionais. Pessoas como pessoas e 
não como meros recursos da organização.  
 

As pessoas como ativadores inteligentes de recursos 
organizacionais. Como elementos impulsionadores da organização e 

capazes de dotá-la de inteligência, talento e aprendizagem indispensáveis à 
sua constante renovação e competitividade em um mundo cheio de 
mudanças e desafios. As pessoas como fonte de impulso próprio que 
dinamiza a organização e não como agentes passivos, inertes e estáticos. 



As pessoas como parceiros da organização. Capazes de conduzi-la à 

excelência e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas fazem investimentos 
na organização (como esforço, dedicação, responsabilidade, 
comprometimento, riscos etc), na expectativa de colherem retornos desses 
investimentos (como salários, incentivos financeiros, crescimento 
profissional, carreira etc). Qualquer investimento somente se justifica 
quando traz um retorno razoável. Na medida em que o retorno é bom e 
sustentável, a tendência certamente será a manutenção ou aumento do 
investimento. Daí, o caráter de reciprocidade na interação entre pessoas e 
organizações. E também o caráter de atividade e autonomia a não mais de 
passividade e inércia das pessoas. Pessoas como parceiros ativos da 
organização e não como meros sujeitos passivos dela.  
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RESUMINDO 

 
As organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para 

atingir seus objetivos e cumprir suas missões. E, para as pessoas, as 
organizações constituem o meio através do qual elas podem alcançar vários 
objetivos pessoais, com um custo mínimo de tempo, de esforço e conflito 
(isoladamente, possivelmente as pessoas não alcançariam seus objetivos). Sem 
organizações e sem pessoas certamente não haveria a Gestão de Pessoas. 
Termos como empregabilidade e empresabilidade são usados para indicar, de um 
lado, a capacidade das pessoas em manter seus empregos e, de outro, a 
capacidade das empresas em desenvolver e utilizar as habilidades intelectuais e 
capacidades competitivas dos seus membros.  

 

OS OBJETIVOS DA GESTÃO DE PESSOAS 

As organizações bem-sucedidas estão percebendo que apenas podem 
crescer, prosperar e manter sua continuidade se forem capazes de otimizar o 
retorno sobre os investimentos de todos os parceiros, principalmente o dos 
empregados. Quando uma organização está voltada para as pessoas, a sua 
filosofia global e sua cultura organizacional passam a refletir essa crença. A gestão 
de Pessoas é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas 
(empregados, funcionários, recursos humanos, talentos ou qualquer denominação 
utilizada) para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Os nomes 
como: departamento de pessoal, relações industriais, recursos humanos, 
desenvolvimento de talentos, capital humano ou capital intelectual, são utilizados 
para descrever a unidade, departamento ou equipe relacionada com a gestão das 
pessoas. Cada qual reflete uma maneira de lidar com as pessoas. O termo ARH 
ainda é o mais comum de todos eles. Para que os objetivos da Gestão de Pessoas 
sejam alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elementos 
básicos para a eficácia organizacional. 

 
Os objetivos da Gestão de Pessoas são variados. A ARH deve contribuir 

para a eficácia organizacional através dos seguintes meios:  
 

1. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua 
missão. A função de RH é fundamental para a organização de hoje. 

Antigamente, a ênfase era colocada no fazer corretamente as coisas 
através dos métodos e regras impostos aos funcionários para obter 
eficiência. O salto para a eficácia veio com a preocupação em atingir 
objetivos e resultados. Não se pode imaginar a função de RH sem se 
conhecer o negócio de uma organização. Cada negócio tem diferentes 
implicações na ARH. O principal objetivo da ARH é ajudar a organização 
a atingir suas metas, objetivos e a realizar sua missão. 

 

2. Proporcionar competitividade à organização. Isso significa saber 

empregar as habilidades e competências da força de trabalho. A função 
da ARH é fazer com que as forças das pessoas sejam mais produtivas 
para beneficiar clientes, parceiros e empregados. Esta foi a crença que 
levou Walt Disney a construir a Disney a partir das suas próprias 
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pessoas. No nível macroeconômico, a competitividade é o grau em que 
uma nação pode, em condições livres e justas de mercado, produzir 
bens e serviços que sejam bem aceitos nos mercados internacionais, 
enquanto simultaneamente mantém ou expande os ganhos reais de 
seus cidadãos. Nesta definição, a palavra nação pode ser substituída 
por organização e a palavra cidadãos por empregados.  

 

3. Proporcionar á organização pessoas bem treinadas e bem 
motivadas. Quando um executivo diz que o propósito da ARH é 

construir e proteger o mais valioso patrimônio da empresa (as pessoas), 
ele está se referindo a este objetivo da ARH. Preparar e capacitar 
continuamente as pessoas é o primeiro passo. O segundo é dar 
reconhecimento às pessoas e não apenas dinheiro. Para melhorar e 
incrementar seu desempenho, as pessoas devem perceber justiça nas 
recompensas que recebem. Isso significa recompensar bons resultados 
e não recompensar pessoas que não se desempenham bem. Tornar os 
objetivos claros e explicar como são medidos e quais as decorrências 
do seu alcance. As medidas de eficácia da ARH (e não apenas a 
medida de cada chefe) é que devem ser proporcionadas às pessoas 
certas, na fase certa do desempenho de um trabalho, e no tempo certo 
para a organização.  

 

4. Aumentar a auto-atualização e a satisfação das pessoas no 
trabalho. Antigamente a ênfase era colocada nas necessidades da 

organização. Hoje, sabe-se que as pessoas precisam ser felizes. Para 
que sejam produtivas, as pessoas devem sentir que o trabalho é 
adequado às suas capacidades. Para as pessoas, o trabalho é maior 
fonte de identidade pessoal. As pessoas despendem a maior parte de 
suas vidas no trabalho e isso requer uma estreita identidade com o 
trabalho que fazem. Pessoas satisfeitas não são necessariamente as 
mais produtivas. Mas pessoas insatisfeitas tendem a desligar-se da 
empresa, a se ausentar freqüentemente e a produzir pior qualidade do 
que pessoas satisfeitas. A felicidade na organização e a satisfação no 
trabalho são fortes determinantes do sucesso organizacional. 

 

5. Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho. Qualidade de 

vida no trabalho (QVT) é um conceito que se refere aos aspectos da 
experiência do trabalho, como estilo de gestão, liberdade e autonomia 
para tomar decisões, ambiente de trabalho agradável, segurança no 
emprego, horas adequadas de trabalho e tarefas significativas e 
agradáveis. Um programa de QVT procura estruturar o trabalho e o 
ambiente de trabalho no sentido de satisfazer a maioria das 
necessidades individuais das pessoas e tornar a organização um local 
desejável e atraente. A confiança das pessoas na organização também 
é fundamental para a retenção e a fixação de talentos. 

 

6. Administrar e impulsionar a mudança. Nas últimas décadas, houve 

um período turbulento de mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, 
culturais e políticas. Essas mudanças e tendências trazem novas 
abordagens, mais flexíveis e ágeis, que devem ser utilizadas para 
garantir a sobrevivência das organizações. E os profissionais de ARH 
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devem saber como lidar com as mudanças se realmente querem 
contribuir para o sucesso de sua organização. São mudanças que se 
multiplicam exponencialmente e cujas soluções impõem novas 
estratégias, filosofias, programas, procedimentos e soluções. 

 

7. Manter políticas éticas e comportamento socialmente 
responsável. Toda atividade de ARH deve ser aberta, transparente, 

confiável e ética. As pessoas não devem ser discriminadas, e os seus 
direitos básicos devem ser garantidos. Os princípios éticos devem ser 
aplicados a todas as atividades da ARH. Tanto as pessoas como as 
organizações devem seguir padrões éticos e de responsabilidade social. 
A responsabilidade social não é uma exigência feita apenas às 
organizações, mas também e principalmente às pessoas que nelas 
trabalham.  

 

OS PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

NA ARH DE HOJE:  

 

O que é um processo? 

É um conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar em um 
produto especificado para um determinado cliente. É uma ordenação específica 
das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim e 
entrada e saídas claramente identificadas. O cliente do processo não é 
necessariamente um cliente externo da empresa, ele pode estar dentro da 
empresa, é o chamado cliente interno. A moderna Gestão de Pessoas consiste de 
várias atividades integradas, como descrição e análise de cargos, planejamento de 
RH, recrutamento, seleção, orientação e motivação das pessoas, avaliação do 
desempenho, remuneração, treinamento e desenvolvimento, relações sindicais, 
segurança, saúde e bem-estar etc. 

O que é a Gestão de Pessoas? 

 
No seu trabalho, cada administrador (seja ele um diretor, gerente, chefe ou 

supervisor) desempenha as quatro funções administrativas que constituem o  
processo administrativo, a saber: planejar, organizar, dirigir e controlar.  

 
A ARH procura ajudar o administrador a desempenhar todas essas funções  

porque ele não realiza seu trabalho sozinho, mas através das pessoas que formam 
sua equipe. É com sua equipe de subordinados que o administrador executa as 
tarefas e alcança metas e objetivos.            

 
A ARH refere-se às políticas e práticas necessárias para administrar o 

trabalho das pessoas, tais como:            
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1. Análise e descrição de cargos e modelagem do trabalho; 

2. Recrutamento e seleção de pessoal e admissão de candidatos 
selecionados; 

3. Orientação e integração de novos funcionários; 

4. Administração de cargos e salários; 

5. Incentivos salariais e benefícios sociais; 

6. Avaliação do desempenho das pessoas; 

7. Comunicação aos funcionários; 

8. Treinamento e desenvolvimento das pessoas; 

9. Desenvolvimento organizacional; 

10. Higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho; 

11. Relações com empregados e relações sindicais; 

Essas políticas podem ser resumidas em seis processos básicos: 
 

OS SEIS PROCESSOS BÁSICOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
Na verdade, a Gestão de Pessoas é um conjunto integrado de processos 

dinâmicos e interativos. Os seis processos básicos de gestão de Pessoas são os 
seguintes: 

1. Processos de agregar pessoas. São utilizados para incluir novas 

pessoas na empresa. Podem ser denominados processos de provisão 
ou de suprimento de pessoas. Incluem recrutamento e seleção de 
pessoas.  

 

2. Processos de aplicar pessoas. São utilizados para desenhar as 

atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e 
acompanhar seu desempenho. Incluem desenho organizacional e 
desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das 
pessoas e avaliação do desempenho. 

 

3. Processos de recompensar pessoas. São utilizados para incentivar 

as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. 
Incluem recompensas, remuneração e benefícios e serviços sociais. 

 

4. Processos de desenvolver pessoas. São utilizados para capacitar e 

incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. 
Incluem seu treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento e 
gestão de competências, programas de mudanças e desenvolvimento 
de carreiras e programas de comunicações e consonância. 

 

5. Processos de manter pessoas. São utilizados para criar condições 

ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. 
Incluem administração da cultura organizacional, clima, disciplina, 
higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção de relações 
sindicais. 
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6. Processos de monitorar pessoas. São utilizados para acompanhar e 

controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Incluem 
banco de dados e sistemas de informações gerenciais. Todos esses 
processos estão bastante relacionados entre si, de tal maneira que se 
influenciam reciprocamente. Cada processo tende a favorecer ou 
prejudicar os demais, quando bem ou mal utilizado. Um processo 
rudimentar de agregar pessoas pode exigir um intenso processo de 
desenvolver pessoas para compensar as suas falhas. Se o processo de 
recompensar pessoas é falho, ele pode exigir um intenso processo de 
manter pessoas.  

O equilíbrio na condução de todos esses processos é fundamental. Daí a 
necessidade de um balanced scorecard para integrar todos eles. Quando um         
processo é falho, ele compromete todos os demais. Além disso, todos esses 
processos são desenhados de acordo com as exigências das influências 
ambientais externas e das influências organizacionais internas para obter a melhor 
compatibilização entre si. Ele deve funcionar como um sistema aberto e interativo. 
Trata-se de um modelo de diagnóstico de RH.  
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CAPÍTULO 3 

INTRODUÇÃO À MODERNA GESTÃO DE 

PESSOAS 

A ESTRUTURA DO ÓRGÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
Antigamente, os órgão de ARH eram tradicionalmente estruturados dentro 

do esquema de departamentalização funcional que predominava nas empresas. A 
estrutura funcional privilegia a especialização de cada órgão e a cooperação 
interdepartamental, mas produz duas conseqüências indesejáveis:  

1. Os objetivos departamentais tornam-se mais importantes que os 
objetivos globais e organizacionais; 

 

2. A enorme dificuldade de cooperação interdepartamental (os 
departamentos mais se separam e brigam do que cooperam entre si) 
que impede a sinergia entre os órgãos.  

Aparentemente, a especialização de cada órgão parece trazer vantagens 
pela concentração e integração de profissionais. No entanto, essas vantagens são 
toldadas pela orientação focada nos objetivos específicos de cada função. 
Privilegiam-se os objetivos divisionais e departamentais, enquanto que os objetivos 
da empresa vão para o brejo. Além disso, embora a estrutura funcional favoreça a 
coordenação intradepartamental, ela dificulta enormemente a coordenação 
interdepartamental.  

Torna-se difícil obter a cooperação e a colaboração dos diversos  
departamento sem assuntos mais amplos. E, cada órgão funciona como uma 
entidade organizacional definitiva, permanente, separadas das demais. 

 

ARH COMO RESPONSABILIDADE DE LINHA E FUNÇÃO DE STAFF 

Há um princípio básico em ARH: gerir pessoas é uma responsabilidade de 
linha e uma função de staff. Isso significa que quem deve gerir as pessoas é o 
próprio gerente (ou supervisor ou líder de equipe), ao qual elas estão 
subordinadas. Ele tem a responsabilidade direta pela condução de seus 
subordinados. Devido a isso, existe o princípio da unidade de comando: cada 
pessoa deve ter um e apenas um gerente. A contrapartida desse princípio é que 
cada gerente é o único e exclusivo chefe dos seus subordinados.                         

 
Para que o gerente possa assumir com plena autonomia essa 

responsabilidade de gerir seu pessoal, ele precisa receber assessoria e consultoria 
do órgão de ARH, que lhe proporciona os meios e serviços de apoio. Assim, gerir 
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pessoas é uma responsabilidade de cada gerente que deve receber orientação do 
staff a respeito das políticas e procedimentos adotados pela organização. 

 

CENTRALIZAÇÃO/DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RH 

 
O conceito básico de que administrar pessoas é uma responsabilidade de 

linha e uma função de staff é fundamental. No entanto, o que acontece é que as 
empresas sempre se defrontam com o problema do grau de 
centralização/descentralização de suas áreas de atividades. 

Na área de ARH sempre predominou uma forte tendência para a 
centralização e concentração na prestação de serviços para as demais áreas 
empresariais. A tal ponto que, em muitas empresas o recrutamento e seleção, a 
admissão, integração, treinamento e desenvolvimento, administração de salários e  
remuneração, administração de benefícios, higiene e segurança do trabalho, 
avaliação do desempenho, eram estreitamente concentrados na área de ARH, 
com pouca participação gerencial das demais áreas. Nisso, a área de ARH era 
essencialmente exclusivista e, até certo ponto, hermética, mantendo a sete chaves 
os segredos das suas decisões e atividades.  

A atividade prestadora de serviços do staff (ARH) prevalecia fortemente 
sobre a responsabilidade de linha dos gerentes da empresa, a tal ponto que o staff 
é quem tomava as decisões peculiares da linha. A centralização preponderava 
sobre a descentralização. 

 

A INTERAÇÃO ENTRE ESPECIALISTAS DE RH E GERENTES DE LINHA 

Na realidade, as tarefas de ARH mudaram com o tempo. Hoje, elas são 
desempenhadas nas organizações por dois grupos de executivos: de um lado, os 
especialistas de RH que atuam como consultores internos, e de outro, os gerentes 
de linha (gerentes, supervisores etc.) que estão envolvidos diretamente nas 
atividades de RH por serem responsáveis pela utilização eficaz de seus 
subordinados. 

Os gerentes de linha utilizam um tempo considerável na gestão de pessoas, 
em reuniões, conversas individuais ou grupais, telefonemas, e-mails, solução de 
problemas e definição de planos futuros. Todo gerente de linha é responsável se a 
produção cai ou se a máquina falha e prejudica a produção. Da mesma maneira 
ele também deve cuidar pessoalmente do treinamento, desempenho e satisfação 
dos subordinados. 

 

CONFLITOS ENTRE LINHA E STAFF 

Quando os dois lados (gerentes de linha e especialistas de RH – staff) 
tomam decisões sobre as mesmas pessoas, geralmente ocorrem conflitos. Isso 
ocorre porque os gerentes de linha e os especialistas em RH discordam sobre 
quem tem a autoridade para tomar as decisões sobre pessoas ou porque têm 
diferentes orientações a respeito.  

Os conflitos entre linha e staff já são tradicionais. O especialista de staff 
está preocupado com suas funções básicas de proporcionar consultoria, 
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aconselhamento e informação sobre a sua especialidade. Ele não tem autoridade 
direta sobre o gerente de linha. O gerente de linha tem autoridade para tomar as 
decisões relacionadas com suas operações e seus subordinados. Ocorre que nem 
sempre existe uma distinção clara entre linha e staff nas organizações.  

 
O conflito entre especialistas de RH e gerentes de linha é mais crítico 

quando as decisões exigem um trabalho conjunto em assuntos como disciplina, 
condições de trabalho, transferências, promoções e planejamento de pessoal. 

 

EXISTEM TRÊS MANEIRAS PARA REDUZIR O CONFLITO ENTRE LINHA E STAFF: 

1. Demonstrar aos gerentes de linha os benefícios de usar programas de 
RH. 

 

2. Atribuir responsabilidades por certas decisões de RH exclusivamente 
aos gerentes de linha, e outras exclusivamente aos especialistas de 
RH. 

 

3. Treinar ambos os lados (gerentes de linha e especialistas de RH) em 
como trabalhar juntos e tomar decisões conjuntas. Esta alternativa é 
mais eficaz se a  organização tem um padrão de carreiras que 
proporciona o rodízio entre posições de linha e de staff. A rotação de 
cargos entre ambos ajuda cada grupo a compreender melhor os 
problemas do outro. 

 

AS RESPONSABILIDADES DE ARH DOS GERENTES DE LINHA 

 
Lidar com pessoas sempre foi parte integral da responsabilidade de linha de 

cada executivo, desde o presidente até o mais baixo nível de supervisão. 
Organizações bem-sucedidas definem as seguintes responsabilidades de linha 
para os gerentes: 

1. Colocar a pessoa certa no lugar certo, isto é, recrutar e selecionar; 

2. Integrar e orientar os novos funcionários na equipe; 

3. Treinar e preparar as pessoas para o trabalho; 

4. Avaliar e melhorar o desempenho de cada pessoa no cargo ocupado; 

5. Ganhar cooperação criativa e desenvolver relações agradáveis de 
trabalho; 

6. Interpretar e aplicar as políticas e procedimentos da organização; 

7. Controlar os custos trabalhistas; 

8. Desenvolver as habilidades e competências de cada pessoa; 

9. Criar e manter elevado moral na equipe; 

10. Proteger a saúde e proporcionar condições adequadas de trabalho. 
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Em organizações de pequeno porte, os gerentes de linha assumem todas 
essas responsabilidades sem qualquer assistência interna ou externa. À medida 
que a organização cresce, o trabalho dos gerentes de linha se divide e se 
especializa e eles passam a necessitar de assistência através da consultoria de 
um staff de RH. A partir daí a ARH torna-se então uma função especializada de 
staff. 

Com o princípio da responsabilidade de linha e função do staff em vista, 
deve-se descentralizar a gestão das pessoas no nível das gerências de linha, de 
um lado, enquanto, de outro, mantém-se a função de assessoria e consultoria 
interna através do órgão de RH. Cada qual no seu papel para proporcionar o 
melhor em termos de condução das pessoas em direção aos objetivos da 
organização, permitindo também o alcance dos objetivos individuais.  

No modelo descentralizado, a área de RH oferece produtos e serviços aos 
gerentes, e a unidade de RH passa a ser uma unidade de negócios dentro da 
organização. Como tal deve gerar lucro para a empresa e atender aos clientes 
internos dentro do conceito de consultoria interna. 

 Cuidar das políticas de RH 

 Prestar assessoria e suporte 

 Dar consultoria interna de RH 

 Proporcionar serviços de RH 

 Dar orientação de RH 

 Cuidar da estratégia de RH 

 Cuidar da sua equipe de pessoas 

 Tomar decisões sobre subordinados 

 Executar as ações de RH 

 Cumprir metas de RH 

 Alcançar resultados de RH  

 Cuidar da tática e operações 
 

CENTRALIZAÇÃO DA ARH 

 
No passado as decisões e ações de RH eram totalmente centralizadas no 

órgão de RH. Os gerentes de linha não tinham nenhuma inclusão nestes aspectos. 
Quando a ARH é centralizada, existem os seguintes prós e contras:  

 

Prós: 

1. Reúne os especialistas de RH em um só órgão; 

2. Incentiva a especialização; 

3. Proporciona elevada integração intradepartamental; 

4. A área de ARH é perfeitamente delimitada e autônoma; 

5. Focaliza a função de RH e, conseqüentemente, as tarefas e atividades 
de RH em um conjunto único; 

6. Ideal para pequenas organizações. 
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Contras: 

1. Excessiva concentração das decisões e ações no staff de RH; 

2. Monopólio e exclusividade das decisões e ações de RH no staff; 

3. Homogeneização e padronização das práticas de RH; 

4. Manutenção e conservação do status quo; 

5. Distanciamento do foco de ação; 

6. O órgão de ARH torna-se operacional e burocrático; 

7. Proporciona administração autoritária e autocrática; 

8. Os gerentes de linha ficam afastados dos assuntos de RH; 
 
 

DESCENTRALIZAÇÃO DA ARH 

A tendência moderna é descentralizar as decisões e ações de RH rumo aos 
gerentes, que se tornam os gestores de pessoas. Quando a ARH é  
descentralizada, existem os seguintes prós e contras: 

 

Prós: 

1. Descentraliza todas as decisões e ações de RH nos gerentes de linha; 

2. Desmonopolização das decisões e ações de RH; 

3. Adequação das práticas de ARH às diferenças individuais das pessoas; 

4. Órgão de ARH torna-se consultor interno dos gerentes de linha; 

5. Focalização no cliente interno; 

6. Favorece a administração participativa dos gerentes e equipes; 

7. Promove a visão estratégica através das unidades estratégicas de RH. 

 

Contras: 

1. O órgão de ARH perde suas fronteiras e limites e torna-se aberto e 
receptivo; 

2. Os especialistas de RH se dispersam entre as unidades estratégicas; 

3. Perda da visão de conjunto das práticas de RH; 

4. Necessidade de terceirização de atividades burocráticas. 
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CAPÍTULO 4 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 

GESTÃO DE PESSOAS 

INTRODUÇÃO 

As organizações não existem no vácuo, e nem funcionam ao acaso. Como 
sistemas abertos, as organizações operam através de mecanismos de cooperação 
e de competição com outras organizações. Em sua interação com o ambiente, elas  
dependem de outras organizações e lutam contra outras organizações para manter 
seus domínios e mercados. A estratégia organizacional constitui o mecanismo 
através do qual a organização interage com seu contexto ambiental. A estratégia 
define o comportamento da organização em um mundo mutável, dinâmico e 
competitivo. A estratégia é condicionada pela missão organizacional, pela visão do 
futuro e pelos objetivos principais da organização. O único integrante racional e 
inteligente da estratégia organizacional é o elemento humano: a cabeça e o 
sistema nervoso da organização. O cérebro do negócio. A inteligência que toma 
decisões.  

 

AMBIENTE DAS EMPRESAS E SUAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS  

A MISSÃO 

As organizações existem para fazer alguma coisa, sendo que todas elas 
têm uma missão a cumprir. Missão significa uma incumbência que se recebe.  

A missão representa a razão da existência de uma organização. Significa a 
finalidade ou o motivo pelo qual a organização foi criada e para que ela deve 
servir. Uma definição da missão organizacional deve responder a três perguntas 
básicas: Quem somos nós? O que fazemos? E por que fazemos o que fazemos?  

A missão envolve os objetivos essenciais do negócio e está geralmente 
focalizada fora da empresa, ou seja, no atendimento a demanda da sociedade, do 
mercado ou do cliente. É importante conhecer a missão e os objetivos essenciais 
de uma organização, porque se as pessoas não sabem por que ela existe e para 
onde pretende ir, elas jamais saberão qual o melhor caminho a seguir. E, se não 
conhecem a missão da organização, as pessoas se tornam errantes e sem saber 
qual o caminho para a sua realização.  

A missão funciona como propósito orientador para as atividades da 
organização e para aglutinar os esforços dos seus membros. Serve para clarificar 
e comunicar os objetivos da organização, seus valores básicos e a estratégia 
organizacional. Cada organização tem a sua missão própria e específica.  

A missão pode ser definida em uma declaração formal e escrita, o chamado 
credo da organização, para que funcione como um lembrete periódico a fim de que 
os funcionários saibam para onde e como conduzir os negócios. Assim como todo 



27 

 

país tem os seus símbolos fundamentais e sagrados (como a bandeira, o hino e as 
armas), a organização deve preservar a sua identidade, tanto interna como 
externamente. Para tanto, a missão deve ser objetiva, clara, possível e, sobretudo, 
impulsionadora e inspiradora. Ela deve refletir um consenso interno de toda a 
organização e ser facilmente compreendida pelas pessoas de fora da organização. 

A missão deve traduzir a filosofia da organização, que é geralmente 
formulada por seus fundadores ou criadores através de seus comportamentos e 
ações. Essa filosofia envolve os valores e crenças centrais, que representam os 
princípios básicos da organização que balizam a sua conduta ética, 
responsabilidade social e suas respostas às necessidades do ambiente. Os 
valores e crenças centrais devem focalizar os funcionários, os clientes, os 
fornecedores, a sociedade de um modo mais amplo, e todos os parceiros direta ou 
indiretamente envolvidos no negócio. Assim, a missão deve traduzir a sua filosofia 
em metas tangíveis e que orientem a organização para um desempenho 
excelente. É a missão que define a estratégia organizacional e indica o caminho a 
ser seguido pela organização. 

Nas organizações bem-sucedidas, a formalização da missão é definida pelo 
nível institucional, com a ajuda participativa dos níveis intermediário e operacional 
da organização. No fundo, todos os membros precisam trabalhar juntos para a 
sustentação da missão da organização. Quando todos os funcionários conhecem a 
missão e os valores que norteiam seu trabalho, tudo fica mais fácil de entender, de 
saber qual o seu papel e como contribuir de maneira eficaz para o sucesso da 
organização. 

 

VALORES 

Valor é uma crença básica sobre o que se pode e o que não se pode fazer, 
sobre o que é ou não importante. Os valores constituem crenças e atitudes que 
ajudam a determinar o comportamento individual. As organizações priorizam 
certos valores (as pessoas são o ativo mais importante ou o cliente tem sempre 
razão) que funcionam como padrões orientadores do comportamento das pessoas. 

Na verdade, os valores definidos por uma organização muitas vezes podem 
diferir daquilo que os seus dirigentes acreditam ou valorizam no seu cotidiano. É o 
caso da afirmação de que as pessoas estão em primeiro lugar na organização, 
enquanto os dirigentes insistem em horários rígidos e enxugamentos à custa do 
corte de pessoas, o que mostra claramente como os valores organizacionais são 
praticados na realidade. 

Os valores organizacionais decorrem de algumas pressuposições básicas 
(como pressuposições sobre a natureza humana), que funcionam como o núcleo 
da cultura organizacional. Essas presunções provocam uma forte tendência à 
conformidade nas pessoas e funcionam como princípios políticos de consistência 
que dão direção, integridade e autodisciplina entre as pessoas.  

A cultura organizacional é importante na definição dos valores que orientam 
a organização e seus membros. Os líderes assumem um papel importante ao criar 
e sustentar a cultura organizacional através das suas ações, de seus comentários 
e das visões que adotam.  

A moderna Gestão de Pessoas não pode ficar distanciada da missão da 
organização. Afinal, a missão se realiza e concretiza através das pessoas. São 
elas que conduzem as atividades e garantem o alcance da missão da organização. 
Para tanto, torna-se necessário um comportamento missionário dos dirigentes e 
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das pessoas que eles lideram: saber cumprir a missão organizacional através do 
trabalho e da atividade em conjunto. 

 

OS VALORES ORGANIZACIONAIS (ARH DE HOJE)  

Pesquisadores identificaram os valores fundamentais adotados pelas 
empresas e sugerem que o alicerce de uma administração bem-sucedida está na 
persecução ativa e persistente de 12 valores: 

1. Poder. A gestão bem-sucedida acredita no poder inerente de sua 

posição e que tem nas mãos o destino da organização. Ela adota o 
valor do poder: gestores devem administrar. 

 

2. Elitismo. A gestão bem-sucedida acredita na importância vital dos 

melhores candidatos para cargos administrativos e no contínuo 
desenvolvimento de suas competências, Ela adota o valor do elitismo: 
os bons devem ir para o topo. 

 

3. Recompensas. A gestão bem-sucedida identifica e recompensa o 

sucesso. Ela adota o valor da recompensa: o desempenho excelente 
deve ser recompensado. 

 

4. Eficácia. A gestão bem-sucedida focaliza recursos sobre as atividades 

que dão resultado. Ela adota o valor da eficácia: fazer as coisas certas. 
 

 

5. Eficiência. A gestão bem-sucedida busca os melhores meio para fazer 

as coisas e constantemente se orgulha disso. Ela adota o valor de 
eficiência: fazer corretamente as coisas. 

 

6. Economia. Cada atividade custa dinheiro e alguém deve pagar. A 

gestão bem-sucedida adota o valor da economia: nada é grátis. 
 

7. Imparcialidade. A gestão bem-sucedida considera que as percepções 

e sentimentos das pessoas são importantes. Ela adota o valor da 
imparcialidade e equidade: quem cuida, vence.  

 

8. Espírito de equipe. A gestão bem-sucedida assegura que ela se 

baseia em um trabalho eficaz de equipe. Ela adota o valor do espírito 
de equipe: trabalhar juntos. 

 

9. Lei e ordem. A gestão bem-sucedida decorre de um sistema 

apropriado de leis e regras apropriadas. Ela adota o valor da lei e da 
ordem: a justiça deve prevalecer. 

 

10. Defesa. A gestão bem-sucedida analisa as ameaças externas para 

formular uma defesa sólida. Ela adota o valor da defesa: o 
conhecimento enfraquece o inimigo. 
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11. Competitividade. A gestão bem-sucedida cuida de todos os passos 

necessários para ser competitiva. Ela conhece o mundo dos negócios e 
tenta sobreviver nele da melhor maneira possível. Ela adota o valor da 
competitividade: o melhor sobrevive. 

 

12. Oportunismo. As oportunidades precisam ser analisadas 

prontamente, mesmo quando envolvam riscos. A gestão bem-sucedida 
é sempre oportunista. Ela adota o valor do oportunismo: quem arrisca, 
vence.                                  

VISÃO 

 
Além do caráter missionário existe também um caráter visionário nas 

modernas organizações. Visão é a imagem que as organizações tem a respeito de 
si  mesmas e do seu futuro. É o ato de ver a si própria no espaço e no tempo. 
Toda organização deve ter uma visão adequada de si mesma, dos recursos de 
que dispõe, do tipo de relacionamento que deseja manter com seus clientes e 
mercados, do que quer fazer para satisfazer continuamente as necessidades e 
preferências dos clientes, de como irá atingir os seus objetivos organizacionais, 
das oportunidades e desafios que devem enfrentar, de seus principais agentes, 
quais as forças que a impelem e em que condições ela opera. Em geral, a visão 
está mais voltada para aquilo que a organização pretende ser do que como ela 
realmente é. 

Muitas organizações colocam a visão como o projeto que elas gostariam de 
ser dentro de um certo prazo de tempo e qual o caminho futuro que pretendem 
adotar para chegar até lá. O termo visão é utilizado para descrever um sentido 
claro do futuro e a compreensão das ações necessárias para torná-lo rapidamente 
um sucesso. A visão representa o destino que a empresa pretende transformar em 
realidade. Por que a visão é importante nas modernas empresas? Simplesmente 
pelo fato de que hoje não se controlam mais as pessoas através de regras 
burocráticas e hierarquia de comando, mas por meio do compromisso com a visão 
e os valores compartilhados. Quando as pessoas conhecem qual a visão 
pretendida, ficam sabendo exatamente para onde ir e como ir, sem necessidade 
de coerção. A visão estabelece uma identidade comum quanto aos propósitos da 
organização para o futuro, a fim de orientar o comportamento dos seus membros 
quanto ao destino que a organização construir e realizar. A coerência decorre da 
visão e não de manuais de organização que costumam proliferar nas empresas. A  
visão constitui a “cola” que mantém a coesão e a coerência e que garante a 
consonância e consistência interna da organização. É aquilo que a empresa 
pretende ser com a ajuda das pessoas. Essa definição para onde se dirige a 
empresa deve ser objetiva, clara e inequívoca.                                        

A falta de uma visão dos negócios é profundamente prejudicial, pois 
desorienta a organização e os seus membros quanto às suas prioridades em um 
ambiente  mutável e competitivo. A visão somente é atingida quando todos dentro 
da organização trabalham em conjunto e em consonância para que isso aconteça 
efetivamente. A missão e a visão proporcionam os elementos básicos para a 
definição dos objetivos globais e a formulação da estratégia organizacional. A 
estratégia organizacional funciona como o meio para realizar a missão e alcançar 
os objetivos organizacionais decorrentes da visão da empresa. 
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OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

 
Objetivo é o resultado desejado que se pretende alcançar dentro de um 

determinado período. Vimos que a visão organizacional se refere a um conjunto de 
objetivos desejados pela organização. Daí a denominação de objetivos 
organizacionais para diferenciá-los dos objetivos individuais desejados pelas 
pessoas para alcançar proveitos pessoais.  

A visão organizacional proporciona o foco no futuro e oferece as bases para 
a definição dos objetivos organizacionais a serem alcançados. Os objetivos devem 
atender simultaneamente a seis critérios, que são:  

1. Ser focalizado em um resultado a atingir e não em uma atividade. 

 

2. Ser consistente, ou seja, precisa estar amarrado coerentemente à 

outros objetivos e demais metas da organização. 
 

3. Ser específico, isto é, circunscrito e bem definido. 

 

4. Ser mensurável, ou seja, quantitativo e objetivo. 

 

5. Ser relacionado com um determinado período, como dia, semana, 

mês e número de anos. 
 

6. Ser alcançável, isto é, os objetivos devem ser perfeitamente possíveis. 

 

Existem três tipos de objetivos: rotineiros, de aperfeiçoamento e inovadores 
. 

1. Objetivos rotineiros. São os objetivos do cotidiano e que servem como 

padrões de desempenho do dia-a-dia. 
 

2. Objetivos de aperfeiçoamento. São os objetivos que servem para 

melhorar e alavancar os atuais resultados da organização, no sentido de 
aperfeiçoar e incrementar aquilo que já existe. 

3. Objetivos inovadores. São os objetivos que incorporam ou agregam 

algo totalmente novo à organização. 

Não basta ter objetivos rotineiros e de aperfeiçoamento. Isso é o mínimo. É 
preciso emplacar objetivos inovadores. Assim, a definição dos objetivos da 
organização conduz à formulação da estratégia organizacional.  
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 

A estratégia organizacional refere-se ao comportamento global e integrado 
da empresa em relação ao ambiente que a circunda. Quase sempre estratégia 
significa mudança organizada. Toda organização precisa ter um padrão de 
comportamento holístico e sistêmico em relação ao mundo de negócios que a 
circunda e onde opera. Geralmente, a estratégia organizacional envolve os 
seguintes aspectos fundamentais: 

 

1. É definida pelo nível institucional da organização, quase sempre, através 

da ampla participação de todos os demais níveis e de negociação 
quanto aos interesses e objetivos envolvidos. 

 

2. É projetada à longo prazo e define o futuro e o destino da organização. 

Nesse sentido, ela atende à missão, focaliza a visão organizacional e 
enfatiza os objetivos organizacionais de longo prazo. 

 

3. Evolve a empresa em sua totalidade para a obtenção de efeitos 

sinergísticos. Isto significa que a estratégia é um mutirão de esforços 
convergentes, coordenados e integrados para proporcionar resultados 
avançados. Para obter sinergia, a estratégia precisa ser global e total e 
não um conjunto de ações isoladas e fragmentadas.  

 

4. É um mecanismo de aprendizagem organizacional, através do qual a 

empresa aprende com os erros e acertos nas suas decisões e ações 
globais. Obviamente, não é a organização que aprende, mas as 
pessoas que dela participam e que utilizam sua bagagem de 
conhecimentos.  

 
A estratégia parte dos objetivos estratégicos da missão e da visão que se 

pretende realizar e é balizada por dois tipos de análise. De um lado, a análise 
ambiental para verificar as oportunidades que devem ser aproveitadas e as 
ameaças que devem ser evitadas. Trata-se de um mapeamento ambiental para 
saber o que se passa. De outro lado, a análise organizacional para verificar e 
analisar os pontos fortes e fracos da empresa. Trata-se de um levantamento das 
habilidades e capacidades da empresa que precisam ser aplicadas plenamente e 
de seus pontos nevrálgicos que precisam ser corrigidos e melhorados. De um 
levantamento interno para saber qual é a vocação da empresa e no que ela pode 
ser melhor sucedida. As pessoas podem constituir o seu ponto forte (a principal 
vantagem competitiva da empresa) ou o seu ponto fraco (a principal desvantagem 
competitiva) dependendo da maneira como são administradas. 

A estratégia organizacional representa a maneira pela qual a empresa se 
comporta perante o ambiente que a circunda, procurando aproveitar as 
oportunidades potenciais do ambiente e neutralizar as ameaças potenciais que 
rondam os seus negócios. É puro jogo de cintura. Além disso, a estratégia 
organizacional tem os seus desdobramentos: ela reflete a maneira pela qual a 
empresa procura maximizar as suas forças reais e potenciais e minimizar as suas 
fraquezas reais e potenciais. 
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A estratégia organizacional é um conjunto de manobras que se desenvolve 
em um ambiente competitivo: aproveitar as oportunidades externas e esquivar-se 
das ameaças ambientais ao mesmo tempo em que se aplica mais intensamente as 
forças internas e se corrige as fraquezas internas.  

A estratégia representa o caminho escolhido pela empresa para enfrentar 
as turbulências externas e aproveitar os seus recursos e competências da melhor 
maneira possível. Quanto maior a mudança ambiental, tanto mais necessária é a 
ação estratégica, desde que ágil e flexível para aglutinar e permitir adoção rápida 
de novos rumos e novas saídas. Essa é a razão de sucesso das empresas que 
sabem tirar proveito das situações e das circunstâncias. Jogo rápido e arrancadas 
velozes.  

A estratégia precisa funcionar como um programa global para a consecução 
de objetivos organizacionais e deve receber o consenso geral e ser capaz de 
motivar e envolver todos os colaboradores da organização.  

Deve ser amplamente difundida e comunicada para servir como fio condutor 
da ação organizacional.  

O planejamento estratégico pode focalizar a estabilidade no sentido de 
assegurar a continuidade do comportamento atual, em um ambiente previsível e 
estável. Também pode focalizar a melhora do comportamento para assegurar a 
reação adequada a freqüentes mudanças em um ambiente mais dinâmico e 
incerto. Pode ainda focalizar as contingências no sentido de antecipar-se a 
eventos que podem ocorrer no futuro e identificar as ações apropriadas quando 
eles eventualmente  correrem. Como todo planejamento se subordina a uma 
filosofia de ação, Ackoff aponta três tipos de filosofia do planejamento estratégico: 

 

1. Planejamento conservador. É o planejamento voltado para a 

estabilidade e manutenção da situação existente. As decisões são 
tomadas no sentido de obter bons resultados, mas não 
necessariamente os melhores possíveis, pois dificilmente o 
planejamento procurará fazer mudanças radicais na organização. Sua 
ênfase é conservar as práticas vigentes. O planejamento conservador 
ou defensivo está mais preocupado em identificar e sanar deficiências e 
problemas internos do que em explorar novas oportunidades 
ambientais. Sua base é retrospectiva, aproveita a experiência passada 
e projeta para o futuro. 

 

2. Planejamento otimizante. É o planejamento voltado para a 

adaptabilidade e inovação da organização. As decisões são tomadas 
no sentido de obter os  melhores resultados possíveis para a 
organização, seja minimizando recursos para alcançar um determinado 
desempenho ou objetivo, seja maximizando o desempenho para melhor 
utilizar os recursos disponíveis. O planejamento otimizante ou analítico 
está baseado em uma preocupação, em melhorar as práticas vigentes 
na organização. Sua base é incremental no sentido de melhorar 
continuamente as operações, tornando-as melhores a cada dia. 

 

3. Planejamento prospectivo. É o planejamento voltado para as 

contingências e para o futuro da organização. As decisões são tomadas 
no sentido de compatibilizar os diferentes interesses envolvidos, 
através de uma composição capaz de levar a resultados para o 
desenvolvimento natural da empresa e ajustá-la às contingências que 
surgem no meio do caminho. O planejamento prospectivo ou ofensivo é 
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o contrário do planejamento retrospectivo que procura a eliminação das 
deficiências localizadas no passado da organização. Sua base é a sua 
aderência ao futuro, no sentido de ajustar-se às novas demandas 
ambientais e preparar-se para as futuras contingências. 

 
Em todos os casos, o planejamento consiste na tomada antecipada de 

decisões. Trata-se de decidir agora o que fazer antes que ocorra a ação 
necessária. Não se trata da previsão das decisões que deverão ser tomadas no 
futuro, mas da tomada de decisões que produzirão efeitos e conseqüências 
futuras. 

  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RH 

Um dos aspectos mais importantes da estratégia organizacional é a sua 
amarração com a função de Gestão de Pessoas. Em outros termos, como traduzir 
os objetivos e estratégias organizacionais em objetivos e estratégias de RH. Isto é 
feito através do planejamento estratégico de RH.  

 
O planejamento estratégico de RH deve ser parte integrante do 

planejamento estratégico da organização. Quase sempre, o primeiro busca uma 
maneira de integrar a função de RH aos objetivos globais da empresa. A uma 
determinada estratégia organizacional deve corresponder um planejamento 
estratégico de RH perfeitamente integrado e envolvido.  

 
O planejamento estratégico de RH refere-se à maneira como a função de 

RH pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais e, 
simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos 
funcionários. 

 

MODELOS DE PLANEJAMENTO DE RH 

O planejamento estratégico de RH pode ser formulado e desenhado após o 
planejamento estratégico da empresa. Quando o planejamento estratégico de RH 
é feito após a elaboração do planejamento estratégico da empresa e procura 
adaptar-se a ele no sentido de contribuir para sua implementação, ele recebe o 
nome de planejamento adaptativo de RH. 

 
Na outra ponta, quando o planejamento estratégico de RH é feito 

isoladamente pelos especialistas da área, sem nenhuma preocupação ou 
articulação com o planejamento estratégico da organização, como um 
planejamento introvertido e auto-orientado para a função de RH, ele recebe o 
nome de planejamento autônomo e isolado de RH.  

 
Ambos (planejamento adaptativo e planejamento autônomo) não funcionam 

bem pelo fato de não estarem perfeitamente integrados no plano maior. O ideal é o 
planejamento estratégico de RH integrado ao planejamento estratégico da 
organização. 
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Para alcançar todo seu potencial de realizações, a organização precisa de 
pessoas adequadas e disponíveis para o trabalho a ser realizado. Na prática, isso 
significa que todos os gerentes devem estar seguros de que os cargos sob sua 
responsabilidade estão ocupados por pessoas capazes de desempenhá-los 
adequadamente. Isso requer um cuidadoso planejamento estratégico de RH.  

 
Existem vários modelos de planejamento de RH. Alguns são genéricos e 

abrangem toda a organização, enquanto outros são específicos para  
determinados níveis ou unidades organizacionais. Vejamos alguns deles. 

 

1. Modelo baseado na procura estimada do produto ou serviço 
 

Baseia-se no conceito de que as necessidades de pessoal são uma 
variável dependente da procura estimada do produto (quando indústria) 
ou do serviço (quando organização não-industrial). A relação entre as 
duas variáveis (número de funcionários e procura do produto/serviço) é 
influenciada por variações na produtividade, tecnologia, disponibilidade 
interna e externa de recursos financeiros e disponibilidade de pessoas na 
organização. Qualquer acréscimo de produtividade decorrente de 
mudança na tecnologia poderá trazer uma redução das necessidades de 
pessoal por unidade adicional de produto/serviço ou uma redução do 
preço do produto/serviço, de tal maneira que resulte em um aumento de 
vendas e, conseqüentemente, aumento das necessidades de pessoal. 
Este modelo utiliza previsões ou extrapolações de dados históricos e 
está voltado predominantemente para o nível operacional da 
organização. Não considera possíveis fatos imprevistos, como 
estratégias dos concorrentes, situação do mercado de clientes, greves, 
falta de matéria-prima etc. É extremamente limitado porque se reduz a 
aspectos quantitativos: quantas pessoas serão necessárias nos vários 
postos de trabalho para produzir determinada quantidade de produto ou 
serviço oferecido pela organização.  

 

2. Modelo baseado em seguimento de cargos 
 

Também está restrito ao nível operacional da organização. É o modelo 
de planejamento de pessoal operacional utilizado por empresas de 
grande porte. O modelo consiste em:  

 

a. Escolher um fator estratégico (como nível de vendas, volume de 

produção, plano de expansão) cujas variações afetam 
proporcionalmente as necessidades de pessoal.  

 

b. Estabelecer os níveis históricos (passado) e futuro para cada fator 

estratégico. 
 

c. Determinar os níveis históricos da força de trabalho para cada 

unidade. 
 

d. Projetar os níveis futuros de força de trabalho para cada unidade, 

através da  correlação com a projeção dos níveis (históricos e 
futuros) do fator estratégico correspondente.  
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Algumas empresas, como a IBM, preferem calcular suas necessidades 
totais de pessoal operacional com base em projeções relacionadas 
apenas com certos segmentos (ou famílias) de cargos de sua força de 
trabalho que apresentam variações maiores. Suas limitações são 
similares ao modelo baseado na procura estimada do produto/serviço. 

 
3. Modelo de substituição de postos-chave 

 
É um modelo que recebe os nomes de mapas de substituição ou 
organogramas de encarreiramento para o planejamento de funcionários. 
Trata-se de uma representação visual de quem substitui quem na 
eventualidade de alguma possível vaga futura dentro da organização. A 
montagem do sistema requer um organograma com informações 
fornecidas pelo sistema de informação gerencial. 
Cada retângulo do organograma apresenta o nome do funcionário com 
algumas informações para a tomada de decisão. Cada funcionário é 
classificado em três alternativas de promovabilidade: 

 

a. Funcionário pronto para promoção imediata. 
 

b. Funcionário que requer maior experiência no cargo atual. 
 

c. Funcionário com substituto já preparado. 
 
Além disso, o desempenho de cada funcionário é avaliado da seguinte 
maneira: 

 

a. Desempenho excepcional. 
 

b. Desempenho satisfatório. 
 

c. Desempenho regular. 
 

d. Desempenho fraco 
 

Cada retângulo do organograma de substituição apresenta o nome e a 
idade do funcionário no segmento inferior, o nome dos possíveis 
substitutos, com seus nomes e idades, antecedidos pela classificação de 
promovabilidade e avaliação do desempenho. Algumas organizações 
incluem também programas de preparação e desenvolvimento das 
pessoas para melhorarem sua promovabilidade. 
Muitas empresas utilizam sistemas sofisticados através da tecnologia da 
informação com inventários e registros que oferecem amplas 
informações, como formação escolar, experiência profissional anterior, 
cargos ocupados, desempenho, aspirações, objetivos pessoais etc. Na 
verdade, esse modelo funciona como um plano de carreiras.  

 

4. Modelo baseado no fluxo de pessoal 
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É um modelo que mapeia o fluxo das pessoas para dentro, através e 
para fora da organização. A análise histórica do movimento de entradas, 
saídas, promoções e transferências internas permite uma predição de 
curto prazo das necessidades de pessoal da organização, se não houver 
mudanças no contexto. Trata-se de um modelo vegetativo e 
conservador, de natureza contábil e quantitativa, adequado para 
organizações estáveis e sem planos de expansão, nas quais a 
preocupação é apenas preencher as vagas existentes e dar continuidade 
ao cotidiano. 

 
Esse modelo pode antecipar as conseqüências de contingências como a 
política de promoções da organização, aumento da rotatividade ou 
dificuldades de recrutamento etc. É muito útil na análise das 
conseqüências do plano de carreiras, quando a organização adota uma 
política consistente nesse sentido. Todavia, suas limitações são 
evidentes por ser apenas um modelo quantitativo. 

 

5. Modelo de planejamento integrado 
 

É um modelo mais amplo e abrangente. Do ponto de vista de provisão de 
insumos humanos, o planejamento integrado leva em conta quatro 
fatores ou variáveis intervenientes:  

 

a. Volume de produção planejado pela organização. 
 

b. Mudanças tecnológicas dentro da organização que alterem a 
produtividade do pessoal. 

 

c. Condições de oferta e procura no mercado e comportamento da 
clientela. 

 

d.  Planejamento de carreiras dentro da organização. 
 

Do ponto de vista do fluxo interno, o planejamento de RH leva em conta 
a composição mutável da força de trabalho da organização, 
acompanhando as entradas e saídas de pessoas, em como a sua 
movimentação dentro da organização. 
Na prática, o modelo integrado é um modelo sistêmico e um pouco mais 
abrangente de planejamento de pessoal que permite um diagnóstico 
razoável para 
a tomada de decisões sobre a força de trabalho. Contudo, a maioria dos 
modelos anteriormente apresentados funciona como esquemas 
quantitativos e numéricos, tratando as pessoas como ativos tangíveis, 
deixando de lado aspectos intangíveis importantes, como habilidades, 
conhecimentos, competências, atitudes, comportamentos etc. Tratam as 
pessoas como quantidades que devem ser preservadas na organização 
sem se importar como elas deveriam ser caracterizadas em termos de 
capital humano ou capital intelectual. 
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FATORES QUE INTERVÉM NO PLANEJAMENTO DE RH 

Além dos elementos levados em conta nos vários modelos de planejamento 
de RH, existem inúmeros outros fatores intervenientes, como o absenteísmo, a 
rotatividade e a mudança nos requisitos da força de trabalho. Estes fatores 
intervenientes provocam fortes alterações no planejamento de RH. 

 

Absenteísmo 

Ter funcionários nem sempre significa tê-los trabalhando durante todos os 
momentos do horário de trabalho. As ausências dos empregados ao 
trabalho provocam certas distorções quando se refere ao volume e 
disponibilidade da força de trabalho. Ausências são faltas ou atrasos ao 
trabalho. O absenteísmo é sua principal conseqüência. O oposto do 
absenteísmo é a presença. Ela se refere ao tempo em que o funcionário 
está disponível para o trabalho.  
Absenteísmo ou ausentismo é a freqüência e/ou duração do tempo de 
trabalho perdido quando os empregados não vêm ao trabalho. O 
absenteísmo constitui a soma dos períodos em que os funcionários se 
encontram ausentes do trabalho, seja por falta, atraso ou a algum motivo 
interveniente.  
 

Rotatividade de pessoal 

A rotatividade de pessoal é o resultado da saída de alguns funcionários e a 
entrada de outros para substituí-lo no trabalho. A rotatividade refere-se ao 
fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização, ou seja, às 
entradas para compensar as saídas de pessoas da organização.  
A cada desligamento quase sempre corresponde a admissão de um 
substituto como reposição. Isso significa que o fluxo de saídas 
(desligamentos, demissões e aposentadorias) deve ser compensado por 
um fluxo equivalente de entradas (admissões) de pessoas. O desligamento 
ocorre quando uma pessoa deixa de ser membro de uma organização. 
Existem dois tipos de desligamento: o desligamento por iniciativa do 
funcionário e o desligamento por iniciativa da organização. 
 

 

Desligamento por iniciativa do funcionário. 

Ocorre quando um funcionário decide por razões pessoais ou profissionais 
encerrar a relação de trabalho com o empregador. A decisão de desligar-se 
depende de duas percepções. A primeira é o nível de insatisfação do 
funcionário com o trabalho. A segunda é o número de alternativas atrativas 
que ele visualiza fora da organização, isto é, no mercado de trabalho.  
O funcionário pode estar insatisfeito com o trabalho em si, com o ambiente 
de trabalho ou ambos. Muitas organizações têm lançado incentivos 
financeiros para tornar o desligamento mais atrativo, como os Planos de 
Demissão Espontânea (PDE), quando pretendem reduzir o tamanho de sua 
força de trabalho sem se enredar nos fatores negativos associados a um 
corte unilateral. Esses planos envolvem o pagamento de alguns meses de 
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salário, dependendo do tempo de casa, e a extensão do benefício de 
assistência médico-hospitalar por alguns meses. 
 
 
 
 

Desligamento por iniciativa da organização (demissão). 

Ocorre quando a organização decide desligar funcionários, seja para 
substituí-los por outros mais adequados às suas necessidades, seja para 
corrigir problemas de seleção inadequada, seja para reduzir a sua força de 
trabalho.  
 

Mudanças nos requisitos da força de trabalho 

A força de trabalho de uma organização apresenta variações ao longo do 
tempo. As organizações vivem em um contínuo processo de mudança que 
afeta profundamente as pessoas que nelas trabalham. Fatores 
condicionantes, como o mundo em acelerada mudança, o impacto do 
desenvolvimento tecnológico, as novas formas de organização e 
configuração empresarial, novos produtos e serviços e novos processos de 
trabalho, estão modificando profundamente os requisitos da força de 
trabalho. Com essa forte mudança, muitos segmentos da força de trabalho 
estão se tornando deficientes nas novas habilidades e competências 
necessárias para desempenhar as atividades requeridas. Essas 
deficiências em habilidades e competências provocam perdas para a 
organização e resultam em trabalho de qualidade inferior, baixa 
produtividade, aumento nos acidentes de trabalho e constantes queixas dos 
clientes. Além da defasagem em relação aos concorrentes. 
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CAPÍTULO 5 

TEXTOS DE APOIO 

TEXTOS REFERENTES AO CAPÍTULO 1 

O NOVO PAPEL DO GERENTE (PRIMEIRA PARTE) 

Você é um engenheiro que ingressou na Alfa Indústria S/A logo após sua 
formatura. Dedicou-se à empresa e agora está sendo promovido a gerente do 
Departamento de Novos Produtos. Você está feliz da vida, mas preocupado. Em 
toda a sua carreira sempre trabalhou com coisas concretas: novos produtos, 
protótipos de produtos, especificações de materiais, limites de tolerâncias para 
controle de qualidade e coisas assim. Está acostumado a trabalhar com medidas 
exatas, números, tamanhos e materiais físicos. Contudo, nunca lidou com 
pessoas. Agora é o responsável por uma equipe de 30 funcionários, entre 
engenheiros, técnicos, projetistas e desenhistas. 

Seu principal desafio passou a ser lidar com pessoas. Sua maneira lógica, 
matemática e quantitativa de ver o seu trabalho precisa ser substituída por uma 
conduta psicológica e humana para ser bem-sucedido na nova posição.  

Você não tem a menor noção sobre como conduzir a sua equipe. Percebeu 
que muitos profissionais – como economistas, engenheiros, médicos, advogados 
etc. – quando bem-sucedidos em suas respectivas profissões tendem a ser 
promovidos como gerentes em suas empresas e deixam de lado as suas 
especialidades para assumirem a gestão de equipes. E aí começa o desafio de 
aprender a lidar com pessoas para alcançar sucesso em suas novas posições. 
Uma iniciação tardia, sem dúvida. Mas indispensável. 

E agora, o que você vai fazer? 

 

O NOVO PAPEL DO GERENTE (SEGUNDA PARTE) 

Muito bem, você procurou ajuda no departamento de treinamento da Alfa 
com o objetivo de aprender as novas habilidades e obter o conhecimento para 
alcançar sucesso na nova posição. Em um rápido levantamento, você concluiu que 
precisa urgentemente conhecer alguma coisa sobre liderança, motivação e 
comunicação para poder lidar com seus subordinados. Você sentia-se um peixe 
fora d’água. Nunca imaginou passar por um aperto como esse.  
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Será que só competências técnicas basta? 

O que as pessoas e a organização esperam de você? 

 

O NOVO PAPEL DO GERENTE (TERCEIRA PARTE)  

Você percebeu que além de competências técnicas, teria que aprender 
competências comportamentais, ou seja, melhorar seu relacionamento 
interpessoal, aprender a lidar com as pessoas e focar metas e resultados a 
alcançar através das pessoas. Criar uma equipe de alto desempenho ficou sendo 
outro desafio fundamental para o seu sucesso como novo gerente. 

Para você conseguir atingir esses objetivos, como você vai conseguir apoio 

e retaguarda do Departamento de Recursos Humanos?  

Qual seria o seu papel, como gerente, e o papel do DRH? 

 

DA ÊNFASE NOS RECURSOS HUMANOS À ÊNFASE NA GESTÃO DE PESSOAS 

A ÊNFASE NOS RECURSOS HUMANOS 

Aos poucos, a cultura organizacional reinante nas empresas deixou de 
privilegiar as tradições antigas e passadas e passou a concentrar-se no presente, 
fazendo com que o conservantismo cedesse lugar à inovação e mudança de 
hábitos e de maneiras de pensar e agir. 

A velha concepção de relações industriais foi substituída por uma nova 
maneira de administrar as pessoas, a qual recebeu o nome de Administração de 
recursos Humanos (ARH). 

O departamento de recursos humanos (DRH) visualizava as pessoas como 
recursos vivos e inteligentes e não mais como fatores inertes de produção. 

RH tornou-se o mais importante recurso organizacional e fator determinante 
do sucesso empresarial. 

A tecnologia passou por um incrível e intenso desenvolvimento e começou 
a influenciar o comportamento das organizações e das pessoas que delas 
participavam. 

 

A ÊNFASE NA GESTÃO DE PESSOAS 

No quadro a seguir, as pessoas (e seus conhecimentos, habilidades e 
competências) passam a ser a principal base da nova organização. A antiga 
Administração de Recursos Humanos (ARH) cedeu lugar a uma nova abordagem: 
a Gestão de Pessoas (GP). Nesta nova concepção, as pessoas deixam de ser 
simples recursos (humanos) organizacionais para serem abordadas como seres 
dotados de inteligência, personalidade, conhecimento, habilidades, competências, 
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aspirações e percepções singulares. São os novos parceiros da organização. A 
cultura organizacional recebe forte impacto do mundo exterior e passa a privilegiar 
a mudança e a inovação com foco no futuro e no destino da organização. As 
mudanças tornam-se rápidas, velozes, sem continuidade com o passado e 
trazendo um contexto ambiental impregnado de turbulência e imprevisibilidade.  
 

SÉCULO XX SÉCULO XXI 

Estabilidade, previsibilidade 
Porte e escala de produção 
Comando e controle de cima para baixo 
Rigidez organizacional 
Controle por meio de regras e 
hierarquia 
Informações em segredo 
Racionalidade e análise quantitativa 
Necessidade de certeza 
Reativo e avesso ao risco 
Orientado para o processo 
Autonomia e independência corporativa 
Integração vertical 
Foco na organização inteira 
Busca de consenso 
Orientação para o mercado nacional 
Vantagem competitiva sustentável 
Competição por mercados atuais 
Melhoria contínua 
Velocidade 
Autorização e Liderança de todos 
Organizações virtuais e flexibilidade 
permanente 
Controle por meio da visão e dos 
valores 
Informações compartilhadas 
Criatividade e intuição 
Proativo e empreendedor 
Orientado para os resultados 
Interdependência e alianças 
estratégicas 
Integração virtual 
Foco no ambiente competitivo 
Contenção construtiva 
Foco internacional 
Vantagem colaborativa e reinvenção da 
vantagem 
Hiperconcorrência por mercados 
futuros 
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A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS HOJE 

Em uma reunião semestral do laboratório farmacêutico Roche, sediado em 
São Paulo, estavam na platéia o presidente, os diretores e todos os gerentes da 
companhia. No palco estava o diretor da divisão de pessoal, presidindo os 
trabalhos, que começou sua apresentação com uma afirmação bombástica, 
estranha e inquietante: “Eu estou aqui para me despedir de vocês.” Como ninguém  
ouvira qualquer boato a respeito das intenções do diretor de pessoal de sair da 
empresa, reinou um enorme silêncio, que logo foi cortado por nova frase: 

“Minha meta é acabar com o meu cargo.” E aí foi direto para o ponto crucial 
da apresentação: cuidar de pessoal, daquele momento em diante, passaria a ser 
tarefa deles (diretores e gerentes da empresa). 

O diretor de pessoal estava simplesmente seguindo a orientação da matriz 
do grupo, uma das maiores organizações do setor farmacêutico no mundo, 
sediada em Basiléia, na Suíça. O grupo quer ter em seus cargos executivos 
empreendedores e isso significa assumir funções como contratar, demitir e discutir 
salários com os funcionários – tarefas até então de posse exclusiva da área se RH. 

Toda a encenação teatral visava causar impacto entre os participantes. Mas 
o discurso alinhava os conceitos básicos da nova era da área de RH nas 
empresas: atividades como treinamento, carreira e salários ficam sob a 
responsabilidade das chefias, enquanto o pessoal de RH ganha um novo status, o 
de elaborar políticas e diretrizes para a área e dar apoio e suporte aos gerentes 
nesses assuntos. Isso significa que o executivo de RH se torna um consultor 
interno. Dentro dessa nova filosofia, os gerentes da Roche passam a contratar 
funcionários, entrevistar os candidatos e dar a palavra final sobre o assunto com 
plena autonomia de decisão. 

Ao defrontar-se com o candidato desde o processo de seleção, o 
relacionamento fica mais fácil para uma contratação. Os gerentes tomam decisões 
sobre o treinamento de seu pessoal, dentro do limite pré-aprovado pela diretoria, 
sobre os cursos de treinamento programados a cada ano.  

A HEWLETT-PACKARD (HP) 

A HP é uma empresa com uma profunda ênfase e dedicação aos assuntos 
de RH. Em 1990, Peter Peterson, o executivo de RH tornou-se vice-presidente da 
companhia. Peterson foi o responsável por mudanças que redefiniram os 
processos de RH e distribuíram a responsabilidade da gestão de pessoas para os 
gerentes de linha. 

Sua primeira providência foi solicitar à equipe de pessoal de âmbito mundial 
que criasse um “ambiente adequado” capaz de proporcionar aumento de valor 
para a empresa, fornecimento de serviços de melhor qualidade para os 
funcionários e utilização mais eficiente dos recursos humanos. Os membros das 
equipes ao redor do mundo todo deveriam ser parceiros empresariais e tornar 
suas unidades mais competitivas. 
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Para transformar essa visão em ação, os profissionais de RH da HP 
receberam quatro metas específicas:  

 

1. O RH deve avaliar, facilitar e melhorar a qualidade da administração e 
do trabalho de equipe. 

 

2. O RH deve contribuir para a estratégia empresarial, identificar as 
implicações dos recursos humanos e facilitar a mudança em 
consonância com os valores básicos da empresa. 

 

3. O RH deve acelerar o aprendizado individual e organizacional em toda a 
HP. 

 

4. O RH deve gerir processos associados a pessoal, ou seja, as funções 
internas ao departamento de RH.  

 
Com essas quatro metas específicas em mente as equipes de RH da HP 

passaram a se dedicar a quatro papéis diferentes: foco nos processos, foco nas 
pessoas, foco no futuro estratégico e foco no cotidiano operacional. Em resumo, as 
quatro metas da área de RH: 

 

1.  Parceria estratégica para a administração das estratégias de RH. 
 

2.  Especialistas administrativos para a prestação de serviços de RH. 
 

3.   Defensores dos funcionários para o envolvimento dos funcionários. 
 

4.  Agentes da mudança para a administração da mudança. 
 
As definições dos quatro papéis de RH deram aos profissionais da área um 

claro sentido do propósito e uma definição do valor a acrescentar à empresa. 
Assim, a HP procura legitimar todos os profissionais de RH sem distinção e 

não apenas aqueles que trabalham nas atividades estratégicas. Além disso, 
Peterson definiu as principais atividades de cada um dos quatro papéis de RH. 

A função de RH da HP foi tão bem-sucedida no alcance dessas quatro 
metas que acabou conquistando o prêmio Optimas do Personnel Journal em 1993. 

 
Sua avaliação nos sete critérios do prêmio foi a seguinte: 

1. Vantagem competitiva. Os funcionários da HP em âmbito mundial 

oferecem retroação às metas traçadas pelos gerentes e diretores. A 
equipe de RH criou um curso de desenvolvimento “O Pessoal como 
Vantagem Competitiva” para mostrar os quatro papéis mutáveis do DRH 
da empresa. O papel de RH começa com a necessidade do cliente: o 
cliente pode ser a organização inteira, os funcionários ou os gerentes. O 
papel indica quem tem autoridade, responsabilidade a atribuições para 
desempenhar funções correspondentes a cada papel do modelo. 
 

2. Impacto financeiro. O DRH economiza cerca de U$$ 35 milhões por 

ano devido à proporção menor de funcionários de RH em relação ao 
número de funcionários. Peterson reduziu a proporção de 1/53 para 
1/80, mantendo a mesma qualidade elevada de serviços. 
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3. Perspectiva Global. A linha direta da HP conecta os profissionais de 

RH da empresa em escala mundial.  
 

4. Inovação. As equipes de RH ao redor do mundo todo contribuíram para 

a inovação dos produtos e serviços da companhia. 
 

5. Administração da mudança. A HP tem o compromisso de aumentar a 

diversidade da sua força de trabalho.  
 

6. Qualidade de vida. A HP é considerada uma das melhores empresas 

do mundo para se trabalhar devido ao seu compromisso com os 
funcionários.  

 

7. Atendimento. As equipes de RH criaram diversos sistemas técnicos 

que continuam aperfeiçoando seus processos de atendimento ao 
cliente.  

 
Trabalho em grupo: 

Questões 

1. Qual a orientação básica da área de RH na HP? 

2. Como você avalia as metas específicas de RH na HP? 

3. Como você avalia os quatro papéis de RH na HP? 

4. Qual deles você considera o mais importante? 

5. Como você visualiza o RH da HP? 

6. Qual o papel das pessoas na HP? 

 

TEXTOS REFERENTES AO CAPÍTULO 2 E 3 

O DRH DA BRASIL COSMOS (PRIMEIRA PARTE) 

Como diretor de Recursos Humanos da Companhia Brasil Cosmos S/A, 
você tinha pela frente um importante desafio: transformar o Departamento de 
Recursos Humanos (DRH), um órgão tradicional, burocrático e operacional em um 
componente estratégico da empresa. Para tanto, era necessário tomar três 
providências iniciais: focalizar o DRH no negócio da empresa, reforçar as 
atividades estratégicas e essenciais e alienar algumas de suas atividades 
burocráticas e operacionais, como processamento da folha de pagamento, controle  
de ponto do pessoal, medidas disciplinares, segurança industrial e refeitórios. 
Essas atividades deveriam ser terceirizadas para que pudessem ser 
operacionalizadas por outras empresas especializadas que as fizessem melhor e 
mais barato do que o DRH. Tratava-se de localizar no mercado empresas que 
garantissem menor custo e melhor qualidade nesses serviços subsidiários.  
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A idéia básica era enxugar o DRH para torná-lo mais ágil e flexível a fim de 
concentrar-se no essencial: lidar com assuntos estratégicos relacionados com 
pessoas. Com isso, o DRH descentralizaria operações e centralizaria controles de 
resultados. Você convocou todos os funcionários do seu departamento para trocar 
idéias, definir objetivos e desenhar projetos para atingir tais objetivos. Você queria 
que todos participassem ativamente nessa transformação.  

O que você deve fazer? 

 

O DRH DA BRASIL COSMOS (SEGUNDA PARTE)  

Você reuniu-se com todos os funcionários de seu departamento para dar 
início à transformação desejada. O primeiro passo foi demonstrar para toda a 
empresa que o DRH havia cumprido os seus antigos objetivos: executar serviços 
de recrutamento e seleção, treinamento e remuneração, higiene e segurança do 
trabalho e relações sindicais. Nos tempos atuais isso é necessário, mas não o 
suficiente. A finalidade da reunião era mostrar as mudanças no mundo moderno e 
definir novos objetivos para o DRH a partir das novas exigências feitas à 
organização. A nova ordem agora é a competitividade da empresa através da 
qualidade e da produtividade das pessoas. E na ponta, a inovação necessária à 
melhoria contínua na organização. Você queria que o DRH fosse o carro-chefe de 
todas essas mudanças na empresa. E para tanto, as mudanças deveriam começar 
na própria casa: no DRH. 

O que você deverá fazer agora? 

 

O DRH DA BRASIL COSMOS (TERCEIRA PARTE) 

Você procurou estabelecer dois objetivos para o DRH da Brasil Cosmos, 
em conjunto com seus funcionários, a saber: 

 

1. Agregar valor à organização e aos seus membros e clientes. Isto 

significa que o DRH deve ser um órgão de enriquecimento de talentos e 
não mais um órgão de controle e fiscalização. A tarefa básica do DRH 
passa a ser o investimento no capital intelectual, transmitir atitudes e 
conhecimentos, capacitar as pessoas e criar condições para que 
utilizem eficazmente as suas habilidades, principalmente as habilidades 
mentais. 
 

2. Gerenciar com as pessoas e não mais gerenciar as pessoas. Isto 

significa que o DRH deve ser um órgão que incentive a participação das 
pessoas nas decisões e que transforme os gerentes, de chefes 
autocratas, em líderes orientadores e incentivadores. Utilizar ao máximo 
a inteligência e o talento das pessoas para obter sinergia de esforços e 
ampliação de conhecimentos. 
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Como você acha que poderia alcançar esses dois objetivos? 

O DRH DA BRASIL COSMOS (QUARTA PARTE) 

Você quer que seus funcionários deixem de focalizar estreitamente as 
tarefas e passem a focalizar processos, como agregar pessoas, aplicar pessoas, 
desenvolver pessoas, recompensar pessoas, manter pessoas e monitorar 
pessoas. Devem olhar a floresta e não cada árvore. Deixar de executar tarefas  
especializadas e separadas como recrutar, selecionar, integrar, comunicar, treinar, 
remunerar, avaliar desempenho, para atuar de maneira global e estratégica.  

Devem mirar horizontalmente os clientes internos e não verticalmente os 
chefes. Saber quais as necessidades e expectativas dos clientes internos e como 
satisfazê-las. Que focalizem metas e resultados a alcançar e não apenas os 
métodos de trabalho: quais os objetivos a atingir e como atingi-los da melhor 
maneira. 

Como você procederia nesse caso? 

 

O DRH DA BRASIL COSMOS (QUINTA PARTE)  

O seu próximo passo foi traçar juntamente com seu pessoal o desenho da 
nova estrutura organizacional do DRH. Você queria fugir da estrutura 
hierarquizada e tradicional e migrar para uma estrutura em processos com redes 
de equipes integradas. 

Como você poderia encontrar uma solução? 

 

O DRH DA BRASIL COSMOS (SEXTA PARTE) 

Em função das negociações internas, você chegou à conclusão de que o 
DRH deveria mudar radicalmente a sua maneira de trabalhar. Em vez de oferecer 
o peixe, o DRH deveria ensinar os gerentes a pescar. Para tanto, era necessário 
transformá-lo de um órgão de prestação de serviços burocráticos em um órgão de 
consultoria interna. Isso significa que, doravante, quem administra as pessoas são 
os próprios gerentes de linha e não mais o DRH. O DRH ajuda os gerentes a 
lidarem com seus subordinados. Os gerentes passarão a selecionar, treinar, 
avaliar, remunerar a sua equipe, com a ajuda do DRH. O pessoal do DRH deveria 
aprender novas habilidades e posturas, pois seu papel passaria de operacional 
para estratégico, de executor para consultor, de centralizador para 
descentralizador.  

O que você faria? 
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AVALIAÇÃO CRÍTICA 

 

Qual o Parceiro da Organização que Deve Ser Privilegiado? 

 
Afinal, qual é o parceiro mais importante da organização? Na Era Industrial 

era o capitalista – seja o proprietário, acionista ou investidor do negócio. Até hoje 
esse parceiro não perdeu sua importância. Mas perdeu pontos na comparação 
com os outros parceiros. As coisas mudaram no mundo dos negócios. Na Era da 
Informação prevalece o capital intelectual – e não mais o capital financeiro. O 
conhecimento tornou-se mais valioso do que a tradicional moeda escritural. E 
quem deve ser privilegiado na distribuição dos resultados organizacionais? 

 
 

Qual a sua opinião sobre esse assunto? 

 

CONCEITOS DE RH OU DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
Diferentes autores têm diversos conceitos sobre Gestão de Pessoas: 
 

 Administração de Recursos Humanos (ARH) é o conjunto 

de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos e posição 
gerencial relacionados com as “pessoas” ou recursos humanos, incluindo 
recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação do 
desempenho. 

 ARH é a função administrativa devotada à aquisição, 

treinamento, avaliação e remuneração dos empregados. Todos os gerentes 
são, em um certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos eles estão 
envolvidos em  atividades como recrutamento, entrevistas, seleção e 
treinamento. 

 ARH é o conjunto de decisões integradas sobre as relações 

de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das 
organizações. 

 ARH é a função na organização que está relacionada com a 

provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos 
empregados. 
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ARH DE HOJE 

A CRESCENTE IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO DE RH 

Por muitos anos pensou que o gargalo que segura o desenvolvimento das 
empresas fosse o capital. Era uma crença generalizada. O capital financeiro era 
indispensável para o sucesso empresarial. Hoje se percebe que a inabilidade e 
uma empresa em recrutar e manter uma boa força de trabalho é que constitui o 
principal gargalo para as operações do negócio. Não existe nenhum projeto 
baseado em boas idéias, vigor e entusiasmo que tenha sido barrado por alta de 
caixa ou recursos financeiros. Existem indústrias que cresceram e cujo  
crescimento foi dificultado por não poder manter uma força de trabalho eficiente e 
entusiasmada. Faltou capital intelectual. O panorama do futuro está relacionado 
com talento, competência e capital intelectual. RH na frente. 

 

GERENTES VERSUS PROFISSIONAIS DE RH 

A RM Corporation, empresa americana de porte médio de equipamentos 
especializados de computação para automóveis trabalha como sub-contratada 
para montadoras de automóveis e empresas fornecedoras de produtos militares. 
Antes a RM tinha 130 funcionários e o seu Departamento de Pessoal (DP) tinha 
um diretor e um funcionário. O DP era responsável pelos arquivos de pessoal, 
recrutamento nos jornais conforme as requisições dos gerentes, atendimento aos  
candidatos e pagamento de salários ao pessoal, além de tarefas rotineiras e 
burocráticas. Em paralelo, os gerentes de linha eram responsáveis pelos assuntos 
de pessoal, como quem admitir, quem promover, quem desligar quem treinar. 

Hoje, a RM emprega 700 funcionários. O antigo DP tornou-se 
Departamento de RH com um diretor, três especialistas com nível universitário (em 
seleção, remuneração e treinamento), além de quatro assistentes de pessoal. 

A direção da RM acredita que um DRH forte com um staff qualificado pode 
fazer um trabalho melhor do que os gerentes de linha, evitando que estes criem 
inadvertidamente problemas legais custosos à companhia. A RM optou pela 
centralização do DRH, porque um concorrente perdeu US$ 5 milhões com uma 
ação judicial trabalhista. Isso levou a RM a atribuir novas responsabilidades 
básicas ao DRH, como: 

 

1. Admissões. O DRH aprova todas as solicitações, aplica testes e 

entrevista candidatos. Os gerentes de linha recebem uma lista limitada 
de candidatos (não mais do que três) por posição para que possam 
fazer a escolha final. 

2. Diversidade da força de trabalho. Cabe ao DRH assegurar que a 

composição da força de trabalho da RM mantenha certa diversidade de 
pessoal. 
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3. Remuneração. O DRH estabelece os níveis salariais para que cada 

cargo com base em classificação de cargos e pesquisas de mercado em 
companhias similares. O DRH toma todas as decisões sobre salários. 

 

4. Avaliação dos funcionários. Os gerentes de linha preenchem os 

formulários de avaliação do desempenho de seus subordinados, 
enquanto o DRH analisa os resultados e solicita aos gerentes que 
justifiquem suas avaliações quando são muito elevadas ou baixas. 

 

5. Treinamento. O DRH conduz os programas de treinamento aos 

funcionários, incluindo relações humanas, administração da qualidade e 
o uso de pacotes de software de computação. 

 

6. Pesquisas de atitudes. O DRH conduz pesquisas anuais solicitando 

aos funcionários que avaliem como se sentem em relação ao seu 
trabalho, ao gerente, ao salário, às condições ambientais e à 
organização. 

 
Os gerentes de linha não gostaram e reclamaram à alta administração que 

o DRH absorveu muitas de suas responsabilidades e direitos, a saber: 
 

1. O DRH avalia os candidatos unicamente através de resultados nos 
testes e critérios de seleção. Muitos candidatos são rejeitados por 
baixas notas obtidas quando poderiam se tornar excelentes funcionários 
ou colaboradores. 

 

2. Excelentes funcionários estão deixando a empresa porque o DRH não 
aprova aumentos salariais acima de um certo limite fixado pela 
classificação do cargo, mesmo quando a pessoa está capacitada a 
desempenhar tarefas acima daquelas especificadas na descrição do 
cargo. 

 

3. O processo de admissão é demorado, exigindo enorme tempo e 
papelório, fazendo com que os candidatos fujam para os concorrentes. 

 

4. Parte do treinamento solicitado pelos funcionários não é focalizado no 
cargo em si, mas em frivolidades genéricas. São programas enlatados 
que desperdiçam tempo do funcionário e proporcionam baixo retorno à 
empresa. 

 

5. Os gerentes temem ser realistas nas avaliações de desempenho por 
receio de serem investigados e questionados pelo DRH. 

 

6. As pesquisas de atitude são guardadas confidencialmente no DRH, 
principalmente quando acusam baixos níveis. Alguns gerentes sentem 
que a pesquisa de atitude penaliza exatamente aqueles que estão 
tomando as medidas mais durar e necessárias à empresa, mas de 
caráter impopular. 
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O Diretor do DRH rejeitou todas essas acusações, argumentando que os 
gerentes desejam fazer as coisas à sua maneira e não levam em consideração o 
que é melhor para a companhia como um todo. O conflito está armado. 

 

Questões: 

1 ) Qual é a principal fonte de conflito entre os gerentes e o DRH? Explique. 

2) Você acredita que os gerentes deveriam ter mais autonomia para tomar 

decisões sobre os seus funcionários, como admissão, avaliação e 

remuneração dos seus subordinados? Se sim, quais os possíveis problemas 

em descentralizar essa autoridade? Explique. 

3) Como poderiam os diretores da RM lidar com as reclamações dos 

gerentes? Explique. 

4) Como poderia o diretor de RH resolver essa situação? Explique. 

Para tentar resolver a situação conflitiva descrita, o presidente da RM 
convocou quatro gerentes de linha que fizeram as reclamações anteriormente, 
juntamente com quatro membros do DRH (o diretor de RH e os três especialistas) 
para uma reunião. 

 

Exercício de aprendizagem cooperativa 

Em sala de aula, um aluno deve funcionar como o presidente nessa 

reunião, e oito alunos devem ser escolhidos para atuar nos papéis 

citados, da seguinte maneira: 

1. O presidente deve agir como moderador na reunião. 

2. Cada gerente apresenta a sua reclamação. 

3. Os quatro membros do DRH apresentam a sua posição. 

4. Os dois grupos devem chegar a um acordo sobre como o DRH e os 

gerentes podem compartilhar uma melhor relação de trabalho no futuro. 

Os dois grupos e o presidente devem conduzir este exercício na frente da 

classe. 

 

TEXTOS REFERENTES AO CAPÍTULO 4 

A RESUS (PRIMEIRA PARTE) 

A Resus passou por alguns sufocos na época em que estava redefinindo os 
seus produtos e mercados. Depois de várias tentativas e agora mais sintonizado 
com os seus clientes, você, diretor-presidente da Resus pretende focalizar seus 
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funcionários para atingir três propósitos fundamentais: melhorar a qualidade dos 
seus produtos, otimizar seus serviços à clientela e parir para um crescimento  
auto-sustentado de longo prazo. Com isso em mente, você convocou o diretor de 
RH para trocar idéias a respeito dos três propósitos que desejava alcançar para a 
Companhia. Após ouvi-la atentamente, o diretor de RH acrescentou os seguintes 
aspectos: 

 

1. Quanto ao primeiro propósito – qualidade dos produtos – ele 

salientou que a qualidade é, antes de tudo, um estado de espírito das 
pessoas. A qualidade está muito mais nas pessoas do que na 
tecnologia utilizada pela organização, já que as pessoas que a operam 
e aplicam. De nada vale a melhor tecnologia se não houver pessoas 
capazes de utilizá-la e aplicá-la.  

 

2. Quanto ao segundo propósito – serviços à clientela – o diretor de RH 

salientou que eles são proporcionados pelas pessoas em seus contatos 
com os clientes. Quase sempre o contato entre a empresa e o cliente é 
realizado através de algum funcionário que serve de interface. De nada 
vale a melhor intenção da empresa se não houver pessoas capazes de 
lidar com os clientes e proporcionar-lhes satisfação. 

 

3. O terceiro propósito – crescimento auto-sustentado da organização – 

se faz pelo crescimento dos atuais funcionários e não pelo acréscimo de 
maior número de pessoas à organização. O crescimento físico e 
material está sendo substituído pelo crescimento do conhecimento. De 
nada valem investimentos financeiros ou tecnológicos na empresa, se 
não houver pessoas capazes de agregar valor à organização através de 
soluções criativas e inovadoras e tornar aqueles investimentos rentáveis 
e atraentes. 

 
Para o diretor de RH, o segredo está na maneira de lidar com as pessoas. 

Você acabou concordando com ele e, com a nova perspectiva do assunto em 
mente, achou melhor pensar em pouco mais a respeito. Afinal de contas, o diretor 
de RH havia aberto uma nova visão para você. Uma visão humanista da empresa. 

Quais seriam seus próximos passos? 

 

A RESUS (SEGUNDA PARTE) 

Você e o diretor de RH resolveram que o primeiro passo seria fazer uma 
série de consultas aos funcionários para conhecer o que eles imaginavam que 
fosse a missão e a visão da RESUS. A idéia era buscar consenso com todos os 
funcionários e, com isso, definir a missão e a visão organizacional e transformá-las 
na bússola capaz de indicar qual o comportamento adequado. Seria o passo inicial 
para marcar o processo de mudança da companhia. 

Então...o que você deve fazer? 
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A RESUS (TERCEIRA PARTE) 

Definida a missão e a visão organizacional, você e o diretor de RH precisam 
formular os objetivos organizacionais da RESUS. 

 

O que você faria agora? 

 
 
O passo seguinte para desencadear o processo de mudança na RESUS 

seria a busca de uma estratégia empresarial para realizar a missão, atingir a visão 
organizacional almejada e alcançar os objetivos organizacionais. 

 
Você e o diretor de RH resolveram que todos os funcionários deveriam 

participar das discussões a respeito da estratégia a ser adotada pela empresa. 
 
Mas, qual estratégia? Certamente, não seria a estratégia conservadora e 

defensiva. 

O que você deve fazer agora? 

 

ARH DE HOJE 

O SLOGAN DAS ORGANIZAÇÕES PARA RETRATAR SUA VISÃO 

Muitas organizações realizam um trabalho integrado e consistente para 
divulgar tanto interna como externamente a sua visão organizacional. O Bradesco, 
por exemplo, mudou o seu logotipo para enfatizar sua visão como um banco 
orientado para a modernização, agilidade, atualidade e apoio ao cliente. O Itaú 
divulga internamente sua visão para proporcionar uma convergência de esforços.  

Os slogans das grandes empresas quase sempre traduzem alguns 
aspectos de sua visão. Para a Motorola: o que você pensava ser impossível. A 
Abril: faz parte da sua vida. A Microsoft: mais poder para quem trabalha. A IBM: 
soluções para um mundo pequeno. A TAM: um estilo de voar. A Volkswagen: você 
conhece, você confia. 

Agora, pense bem: qual é o slogan adequado para a organização em que 
você trabalha? Ou então, qual a visão que você acha que sua empresa deseja 
construir para o seu futuro? Qual é, afinal, a missão da sua empresa? 

 
 
 
 
 



53 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA BASE 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações / Idalberto Chiavenato. – 3. ed. – Rio de Janeiro : Elsevier, 2008. 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações / 

Idalberto Chiavenato. – 8. ed. – São Paulo : Atlas, 2004. 

 


